АНКЕТА

оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні
навчальних дисциплін
Анкетування анонімне
Просимо дати відповіді на поставлені запитання. Там, де запропоновані варіанти відповідей, обведіть номер
відповіді, яка сходиться з Вашою думкою.
Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються
Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара. Дякуємо за співпрацю!

Назва дисципліни_______________________________________________________________
Викладач_______________________________________________________________________
(прізвище та ініціали лектора або викладача, що проводить практичні/лабораторні заняття)

Вид навчального заняття:
заняття

Лекція

А. Яку частку занять з дисципліни Ви
особисто відвідали?
А.1. Більше 50%;
А.2. Менше 50%.

Практичне заняття

Лабораторне

В. Ваш середній бал за весь період
навчання:
B.1. 60-74 (задовільно);
B.2. 75-89 (добре);
B.3. 90-100 (відмінно);

ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА З ЦІЄЇ
ДИСЦИПЛІНИ, ОБРАВШИ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ ДЛЯ КОЖНОГО ТВЕРДЖЕННЯ

Твердження

1.
Викладач
повністю
презентував
дисципліну на початку занять, пояснив
важливість її вивчення для майбутньої
професії, ознайомив з системою та
критеріями оцінювання та чітко їх
дотримувався.
2. Викладач вільно володів матеріалом, ясно
та логічно викладав його, коментував
складні моменти, виділяв головне у темі,
використовував
матеріали,
що
відображають сучасний стан наукових
досліджень і практики.
3. Викладач підтримував контакт з
аудиторією, вільно, змістовно та зрозуміло
відповідав на питання студентів, наводив
приклади із практики.

Рівною мірою як
Цілком
Скоріше
Скоріше не Абсолютно не
погоджуюся, так
погоджуюся погоджуюся
погоджуюся погоджуюся
і не погоджуюся
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4.
Викладач
забезпечив
викладання
дисципліни навчальними та методичними
матеріалами
(авторський
підручник/
посібник/конспект
лекцій/методичні
вказівки тощо).
5. Викладачем були чітко визначені вимоги
та надані рекомендації щодо виконання
самостійної роботи, необхідної для цього
літератури та джерел її отримання.
6. Викладач чітко дотримувався розкладу
занять, вчасно розпочинав та завершував
заняття.
Завжди
була
можливість
консультуватися з викладачем.
7. Викладач застосовував інтерактивні
форми проведення занять: мозковий штурм,
активне залучення студентів до обговорення,
тренінг, круглий стіл, кейс-метод тощо.
8. Заняття проводилися із використанням
мультимедійних
засобів
навчання
(презентацій,
аудіочи
відеороликів,
анімаційних роликів тощо).
9. Викладач проводив заняття державною
мовою (виразність, чистота мови, чіткість
дикції, нормативний темп).
10. Викладач коректно та з повагою ставився
до всіх студентів, створював доброзичливу,
сприятливу
для засвоєння матеріалу
емоційно-психологічну атмосферу.
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Твердження

Дуже добре

Добре

Погано

Дуже погано

11. Ваша загальна оцінка роботи
викладача з цієї дисципліни

Задовільно
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Твердження

Так

Ні

12. Вам довелося дати хабар (грошову винагороду, подарунок, послугу) викладачу,
щодо якого заповнюється анкета
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2

13. Що найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни?(напишіть)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. Що, на Вашу думку, можна було б змінити під час вивчення дисципліни? (напишіть)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дякуємо за відповіді!

