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Анкета методики VARK 
Як мені краще навчатися?   
Оберіть відповіді, які найкраще пояснюють ваше уподобання. Будь ласка, оберіть кілька відповідей, 

якщо одна не відповідає вашому сприйняттю. Якщо жодна з відповідей не підходить, пропустіть 

запитання.  

1. Якщо мені потрібно знайти дорогу до крамниці за порадою друга, то я:  
K. з’ясую, чи не знаходиться крамниця поряд з місцем, яке мені відоме 

A. запитаю у друга, як пройти  

R. запишу маршрут, який мені потрібно запам’ятати 

V. скористаюся мапою 

2. На веб-сайті розміщено відео, де показано, як створити спеціальний графік або діаграму. На 
екрані говорить людина, демонструються кілька списків і слів, які описують, що робити, і 
деякі схеми. Найкраще я би навчився, якщо: 

V. переглядав схеми 

A. слухав 

R. читав слова 

K. спостерігав за діями 

3. Якщо я хочу дізнатися більше про екскурсію, на яку збираюся, то я: 
K. зверну увагу на подробиці стосовно цікавих моментів та заходів під час екскурсії 

V. скористаюся мапою і подивлюся, де знаходяться це місце 

R. прочитаю про екскурсію  

A. поговорю з особою, яка планувала екскурсію, або з іншими людьми, які збираються на 
екскурсію 

4. Коли я обираю галузь навчання, для мене важливо: 
K. Застосування знань у реальних ситуаціях  

A. Спілкування з іншими у формі дискусії 

V. Робота з кресленнями, картами чи графіками  

R. Ключові слова у письмовому спілкуванні   

5. Під час навчання я: 
A. люблю проговорювати матеріал 

V. спираюся на закономірності 

K. використовую практичні приклади 

R. читаю книги, статті та роздатковий матеріал 

6. Якщо я хочу заощадити більше грошей і обираю між різними варіантами, то я:  
K. розгляну приклади кожного варіанта заощадження, використовуючи мої фінансові дані 

R. прочитаю друковану брошуру, де детально описані варіанти заощадження 

V. використаю графіки, що демонструють різні варіанти для різних проміжків часу 

A. поговорю з експертом про варіанти заощадження 

7. Якщо я хочу опанувати нову настільну гру чи гру в карти, я буду:  
K. дивитися, як інші грають у гру, перш ніж приєднатися 

A. слухати, як хтось це пояснює, і задавати запитання 

V. використовувати схеми, що пояснюють різні етапи, ходи та стратегії в грі 

R. читати інструкцію 

8. У мене хворе серце. Я б хотів, щоб лікар: 
R. дав мені щось прочитати, щоб пояснити, в чому проблема 

K. використав пластикову модель, щоб показати в чому проблема 

A описав, в чому проблема 

V показав мені схему того, в чому проблема 
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9. Я хочу опанувати нову комп’ютерну програму. Для того я буду: 
R. читати письмові інструкції, що додаються до програми 

A. радитися з людьми, які знають цю програму 

K. почну користуватися і вчитися за допомогою метода проб і помилок 

V спиратися на схеми у підручнику 

10. Коли я навчаюся онлайн, я віддаю переваги: 
K відеозаписам, які показують, як щось робити або створювати 

V. цікавому дизайну та наявності візуальної інформації 

R. цікавим письмовим описам, спискам та поясненням 

A. аудіоканалам, де я можу слухати подкасти чи інтерв'ю 

11. Якщо я хочу ознайомитися з новим проєктом, я скористаюся: 
V. діаграмами для відображення етапів проєкту з графіками прибутків і витрат 

R. письмовим звітом з описом основних особливостей проєкту 

A. можливістю обговорити проєкт 

K. прикладами успішного використання проєкту 

12. Якщо я хочу навчитися краще фотографувати, то я буду:  
A. ставити запитання та спілкуватися про камеру та її особливості 

R. використовувати письмові інструкції 

V. використовувати схеми, що демонструють камеру та те, що робить кожний елемент 

K. використовувати приклади хороших і поганих фотографій, які показують, як їх покращити 

13. Мені більше до вподоби викладач чи доповідач, який використовує: 
K. демонстрації, моделі або практичні завдання 

A. запитання та відповіді, розмову, групову дискусію або запрошених доповідачів 

R. роздатковий матеріал, книги або матеріали для читання 

V. діаграми, схеми, карти чи графіки 

14. Я завершив конкурс або тест, і я хочу отримати відгук. Я хотів би отримати відгук:   
K. з використанням прикладів із того, що я зробив 

R з використанням письмового опису моїх результатів 

A. у формі проговорення зі мною результатів 

V. з використанням графіків, що показують, чого я досяг 

15. Я хочу дізнатися про будинок чи квартиру. Перш ніж відвідати помешкання, я хотів би: 
K. переглянути відеозапису нерухомості 

A. обговорення з власником 

R. друкований опис кімнат та устаткування 

V. план із зазначенням кімнат і карту місцевості 

16. Я хочу зібрати дерев'яний стіл по частинах. Я б найкраще навчився це зробити за 
допомогою: 

V. схеми, що показує кожен етап складання 

A. поради від того, хто робив це раніше 

R. письмової інструкції, що додається до деталей до столу 

K. перегляду відео, як людина збирає подібний стіл 
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