
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ 

ВИКЛАДАННЯ 

 

 

З 4 до 8 квітня 2022 року навчально-методичний центр забезпечення якості вищої 

освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» провів опитування 

здобувачів вищої освіти шляхом анкетування «Щодо якості викладання»,  у якому взяли 

участь  623 респонденти. Найактивнішими учасниками опитування стали студенти 

факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві  38% (237) відповідей;  

факультети агротехнологій і природокористування  20% (124) і інженерно-технічного 

факультету 20 % (123) відповідей. 12% (74)  відповідей навчально-наукового інституту 

енергетики; 10% (65) - навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів. 
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Отримані результати засвідчили, що переважна більшість респондентів вважає 

дуже високим рівень володіння викладачем навчальним матеріалом 87% (542); «радше 

добре» обрали  9% (58) ; «задовільно» – 3% (19). 

 

 

 

 

Під час опитування на «дуже добре» оцінили вміння викликати і підтримувати 

інтерес до навчальної дисципліни переважна більшість респондентів 78% (484). «Радше 

добре» обрали 17% (106) учасників опитування; 4% (25) відповідей – «задовільно». 
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77% (482) опитаних здобувачів вищої освіти оцінили доступність і зрозумілість 

викладання матеріалу на найвищий бал.  18% (111) обрали «радше добре»;  4% (22) 

оцінили на «задовільно».  

 

 

 

 

 

 

Під час опитування 72% (450) учасників анкетування відмітили вміння викладача 

зацікавити до самостійного поглибленого пошуку інформації  на «дуже добре»; 20% (124) 

респондентів  вважають  - «радше добре». 6% -  обрали «задовільно».  
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83% (516) респондентів оцінили готовність викладача до ведення дискусій і 

відкритість до спілкування на найвищий бал. 12% (77) оцінили на «радше добре»; 4% (23) 

– на «задовільно». 

 

 

 

 

 Об’єктивність,  чесність  і прозорість в оцінюванні знань відмітили переважна 

більшість опитаних здобувачів вищої освіти 84% (524); 11% (69) оцінили на «радше 

добре»; 4% (22) обрали «задовільно». 
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 74% (460) респондентів відмічають повну забезпеченість доступу до навчально-

методичного комплексу, силабусу із навчальної дисципліни, платформи Moodle;  19% 

(119) обрали «радше добре»; і тільки  5% (29) – «задовільно». 

 

 

 

 

 

69% (428) респондентів відмічають повну забезпеченість навчально-методичним та 

мультимедійним матеріалом, використання технічних засобів навчання (проектор, 

прилади);  23% (145) обрали «радше добре»;   6% (36) – «задовільно». 
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 Сучасність та вагомість інформації, яку надає науково-педагогічний працівник для 

підготовки до майбутньої професійної діяльності на найвищий бал оцінили 76% (470) 

опитаних здобувачів вищої освіти; 19% (121) обрали «радше добре» і 3% (21) – 

«задовільно». 

 

 

 

 

 На високий бал учасники анкетування оцінили  пунктуальність і організованість 

викладача 84% (522); «радше добре» обрали 12% (78) респондентів; 3% (16) – 

«задовільно». 
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