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ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧ1В ОСВ1ТИ
щодо якост! викладання за навчальною дисциплиною
Розроблено у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до:
1. Закону «Про оевггу»;
2. Закону У краУн и «Про вищу оевггу»;
3.
М етодичних рекомендацш щодо розроблення стандартов вищоУ оевгги. Наказ
М ппстерства осв1ти 1 науки УкраУни вщ 1 червня 2017 р.за № 600;
4. С тратепчного плану розвитку Ушверситету на пер1од 2018-2025 року;
5. Положения про оргаш защ ю оевггнього пронесу
у КиУвському нацюнальному
у ш в е р с и т е п 1меш Тараса Ш евченка;
6.
Положения про опитування здобувач 1в оевпи
1 науково-педагопчних
пращвниюв КиУвського нащонального уш верситету 1меш Тараса Шевченка;
7.
Положения про систему забезпечення якосп оевгги та оевпнього процесу в
КиУвському нацю нальному у ш в е р с и т е п 1меш Тараса Ш евченка;
О питування здобувач1в вищоУ освНи про викладання певноТ навчальноУ
ДИСЦИПЛШИ
Метою опитування е отримання шформащУ про яюсть викладання конкретно!’
навчальноУ дисциплш и, зокрема вивчення думки студенпв про:
- актуальшеть дисциплш и в контексН вщповщноУ ОП;
- форми та методи викладання, прозор1сть та зрозум ш еть процедур ощнювання
знань з навчальноУ дисциплш и;
- якють га доступш сть методичних матер1ал1в з навчальноУ дисциплши;
- р1зн1 аспекти роботи науково-педагопчного пращвника, який читае лекцй' з
навчальноУ дисциплш и;
- р1зн1 аспекти роботи науково-педагопчного пращвника.
семшарсью або практичш заняття з навчальноУ дисциплши.
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ОПИТУВАЛЬНИК
Шановн/ студенти! (назва структурного пщроздшу) проводить щосеместрове
опитування здобувач/'в вищоТ осв/ти з метою ошнки якосп викладання в аспект/
збереження кращих традиц/й навчання та використання передового м/жнародного
досв/ду стосовно якосп надання о с в Ш х послуг.
Ваш/ вщповщ! допоможуть оц/нити яюсть викладання певно!навчально)'дисципл/ни.
Опитування е цшком анон/мним / його результат будугь використан/ в иключно в
узагальненому вигляд/'.
Ваша об'ективна думка дуже важлива для нас!
Вкажггь, будь ласка:
1. Назва Осв1тньоТ программ (виб'|р);
2. Освггнпй р 1вень (бакалавр, мапстр, доктор фшософи) (виб1р);
3. Курс (р1к навчання) (виб1р);
4. Навчальна дисциплша (виб'|р);
6. П1Б викладача що веде лекци
(вказати).
7. ГИБ викладача
що веде практичы (семшарсью, лабораторнО заняття (якщо
наявы)
(вказати)
1. Позначте, будь ласка, якою м1рою Ви погоджуетесь 13 наведеними
нижче твердженнями стосовно викладача, який читае лекци.
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Твердження:
1. Вм1€ зац1кавити студенев своею дисципл 1ною;
2. Стимулюе актившсть, творч1сть та самосшйну роботу студенев;
3. Вшьно волод1е матер1алом з дисциплши;
4.
Проводить заняття професшною, виразною та ч1ткою мовою;
5. Вм1€ доступно викласти матер'юл дисципл 1ни;
6.
Висувае ч'1т к 1 та несуперечлив! вимоги до студеншв;
7. Об'ективно оцшюе р 1вень знань студент'ш;
8. Поважае студе-гпв, е тактовним.
9. Защкавлений е усп1хах студента
10. Вм1е ур1зноман1тнити зм1ст лекци фактами, прикладами, пор1вняннями, що
актив 1зують його сприйняття

2. Позначте, будь ласка, якою м1рою Ви погоджуетесь 13 наведеними
нижче твердженнями стосовно викладача, який що проводить практичж,
семшарсью. л а б с о а то о т заняття.
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1.
Вм1е защкавити студеншв своею дисципл 1ною;
2.
Забезпечуе високу ступшь реал1заци мети заняття;
3.
Стимулюе активн1сть, творч1сть та самоспйну роботу студенев;

Втьно волосе матер1алом з дисциплти;
4.
Проводить заняття профеайною, виразною та ч1ткою мовою;
5.
Вм1е доступно вмкласти матер1ал дисципл1ни;
6.
Використовуе п'щ час занять наочн! матер1али;
7.
Висувае Ч1тю та несуперечлив! вимоги до студенЛв;
8.
Об'ективно оц1нюе р1вень знань студентов;
9.
10. Поважае студенЛв, е тактовним.
11. Зац1кавлений в усп1хах студента
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Твердження.
Дисциплша:
1. Лэпчно вписуеться у структуру Осв1тньо'| программ;
2. Дэе можливють набути практичних навичок та вмшь;
3. Пзтр1бна для майбутньоТ профеайноТ д 1яльносп;
4. Розширюе св 1тогляд;
5. Дэе нов 1 знания;
6. Насичена сучасним та актуальним науковим /науково-практичним матер1алом;
7. Добре забезпечена навчально-науковою л 1тературою та методичними
матер1алами;
8. Добре забезпечена необхщними методичними ресурсами \поабниками для
орган 1зацм самостийно! роботи здобувач1в осв1ти
9. Мае прийнятний р'1вень складност!;
10. Лекцм Т1СНО пов'язан! з Ышими формами занять (сем 1нарськими, практичними,
лабораторними тощо);
11. К|льк 1сть годин аудиторних навчальних занять I самост 1ЙноТ роботи збалансована.

Дякуемо за сгпвпрацю !

