
Анонімне анкетування «Якість освіти в університеті очима студентів» 

 

 
1. Чому Ви здобуваєте вищу освіту? 

□ щоб мати можливість в майбутньому отримати хорошу роботу; 

□ щоб здобути професійні знання та навички; 

□ задля особистого інтелектуального розвитку; 

□ щоб отримати диплом про вищу освіту; 

□ тому, що на цьому наполягли батьки та родина; 

□ щоб мати можливість переїхати в інше місто: 

□ інше    

2. Якість викладання якої навчальної дисципліни, на Вашу думку заслуговує 

позитивної оцінки? Навчальна дисципліна. У розрізі лекційних занять. У 

розрізі: семінарських, практичних, лабораторних занять 1. 2. 3. 4. 5.    

3. Якість викладання якої навчальної дисципліни на Вашу думку потребує 

покращення? Навчальна дисципліна. У розрізі лекційних занять. У розрізі: 

семінарських, практичних, лабораторних занять 1. 2. 3. 4. 5.    

4. Оцініть ефективність методів викладання, які використовуються науково- 

педагогічними працівниками університету (вкажіть відсоток від 0 до 100%). 

Основні критерії % традиційні, репродуктивні з елементами сучасних 

інтерактивних технологій, активне використання сучасних інтерактивних 

технологій    
 
 

5. Складіть рейтинг найактуальніших, на Вашу думку  компетентностей, якими 

повинен володіти викладач. Перелік компетентностей: здатність до 

самостійного пошуку обробки та аналізу інформації з різних джерел володіння 

продуктивними видами мислення (креативним, абстрактним, образним, 

дискурсивним) здатність прогнозувати і проектувати як власну діяльність, так і 

освітнє середовище уміння створювати команду, мотивувати учасників 

освітнього процесу до досягнення спільних цілей вміння ідентифікувати, 

формулювати та розв’язувати проблеми здатність вільно користуватися 

засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій спроможність 

діяти відповідно до морально-етичних і правових норм вільне володіння 



державною мовою здатність обирати форми і методи навчання, відповідні 

студентоцентрованому підходу врахування принципу академічної свободи 

викладача за для інтересів здобувачів вищої освіти змістовна значущість і 

доступність матеріалу, що викладається володіння матеріалом і раціональне 

використання часу на занятті творчий підхід до викладання навчального 

матеріалу, володіння інформаційними технологіями, уміння викликати інтерес 

до дисципліни ерудиція й культура мовлення викладача доброзичливість і 

тактовність по відношенню до студентів організаційна культура викладача 

об’єктивність та прозорість оцінювання знань студентів чіткість, доступність та 

зрозумілість викладу матеріалу культура зовнішнього вигляду викладача 
 
 

 

6. Оцініть відношення викладачів до можливих «подарунків» під час заліково-

екзаменаційних сесій: 

□ переважно позитивне 

□ переважно негативне 

□ інше    

7. Які побажання та пропозиції Ви хотіли б висловити щодо підвищення якості 

надання освітніх послуг   
 

 

 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 


