
Анкета здобувача вищої освіти щодо якості викладання 

 

1. Вкажіть прізвище, ім’я по-батькові викладача університету. 
 
2. Вкажіть назву дисципліни, викладання якої забезпечує викладач. 
 

 
 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 Логічно вписується у структуру освітньої програми

2. Розширює світогляд

3. Сприяє формуванню практичних результатів навчання

4 Потрібна для майбутньої професійної діяльності.

5. Насичена цікавим матеріалом

6. Добре забезпечена літературою та методичними …

7. Є занадто складною

3.Оцініть дисципліну, викладання якої забезпечує викладач за 
такими критеріями? Потрібна відповідь. Шкала Лайкерта.(1 -

«низький рівень»; - 5 «високий рівень»)

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
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1 Викладач вільно володіє навчальним матеріалом і 
науковою термінологією

2. Пропонована викладачем інформація є важливою для 
підготовки до майбутньої професійної діяльності

3. Викладач формує у здобувачів компетентності, що 
необхідні для успішної професійної діяльності

4 На навчальних заняттях викладачем пропонується 
сучасна наукова інформація

5. Викладач зацікавлює слухачів до самостійного 
поглибленого пошуку інформації

6. Викладач стимулює слухача до використання творчого 
підходу під час самостійної, навчальної та науково-

дослідної роботи

4. Оцініть рівень наукової підготовки викладача за такими 
критеріямиПотрібна відповідь. Шкала Лайкерта.(1 - «низький 

рівень»; - 5 «високий рівень»)

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5



 

 
 

 
 
7. Висловіть свої схвалення, зауваження або пропозиції щодо діяльності 
викладача. 

Все влаштовує  

Чудово!!!  

Все дуже добре  

Супер викладач  
Надзвичайно відкрита до передачі знань і високоерудована особистість 
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1. Навчальний матеріал викладається доступно і цікаво

2. Застосовані методи і форми викладання доцільні і 
ефективні

3. Викладач чітко формулює цілі і план освітнього процесу

4. Викладач чітко і зрозуміло визначає критерії оцінювання 
навчальних досягнень

5. Викладачем забезпечено доступ до навчально-
методичного комплексу або силабусу із дисципліни

6. Виникає бажання відвідувати заняття саме цього 
викладача

5. Оцініть рівень методичної підготовки викладача за такими 
критеріямиПотрібна відповідь. Шкала Лайкерта.(1 - «низький 

рівень»; - 5 «високий рівень»)

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
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1. Викладач відкритий і доброзичливий із здобувачами 
вищої освіти

2. Викладач оцінює навчальні досягнення справедливо і 
об’єктивно

3. Викладач у спілкування враховує індивідуальні 
особливості здобувачів вищої освіти

4. Викладач тактовний та вміє встановлювати контакт із 
здобувачами вищої освіти

5. Викладач є дисциплінованим, організованим і 
відповідальним

6.Оцініть рівень комунікативної культури викладача за такими 
критеріями.Потрібна відповідь. Шкала Лайкерта.(1 - «низький 

рівень»; - 5 «високий рівень»)

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5



Велика подяка за професійний підхід до викладання учбового матеріалу 

Надзвичайно відкрита до передачі знань і високоерудована особистість 

Гарний викладач, дає багато корисної інформації, повністю віддається навчальному 
процесу 

Все влаштовує  
Зауважень немає. Компетентна. Надихає. Дає бажання вчитися 

Достойна,професійна,вибаглива до себе та студентів 

Вдячні за цікаві лекції та відповіді  
Дуже задоволена, цікаво, професійно  
Надзвичайно приємний викладач та людина 

дуже подобаються лекції  

Доступність матеріалу, з практичним застосування, має новизну та сучасний підхід, 
який задовільняє потреби керівника різного рівня 

Надзвичайно високий та професійний рівень викладання 

Високий кваліфікаційний рівень викладача 

Глибокі знання та вміння цікаво розповісти матеріал. 

Чудовий викладач  
Кваліфікований викладач  
Викладач володіє високим- професійним, освітнем і організаційним рівнем! 

Компетентна, зрозуміло викладає матеріал з наведенням практичних прикладів. 

Повністю позитивний  
Гарний викладач, дає багато корисної інформації, повністю віддається навчальному 
процесу 

Повністю позитивний  

Доступність матеріалу, з практичним застосування, має новизну та сучасний підхід, 
який задовільняє потреби керівника різного рівня 

 


