
                                                                                                         АНКЕТА 

для опитування здобувачів вищої освіти щодо                                      якості викладання в коледжі 
 Анкетування проводиться анонімно. 

 Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в коледжі. 

 Будь ласка, дайте відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою(1- 5). 

 Якщо Ви не можете дати об'єктивну оцінку викладачу, роботу якого  розглядаєте, то виставляйте  бал «1». 

                                                        

                                                        Викладач                                                                                                             

                       Дисципліна                                                                                                        

 
    

№  

з/п 

 

                              Назва показника 

Оцінка 

в  балах 

1. Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні питання, нові терміни і поняття,  

акцентується увага на головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

  

2. Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. Використовуються активні методи проведення 

занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні, групові  презентації та інше) 

  

3. Здійснюється зворотній зв’язок (аналіз виконаних здобувачами  вищої освіти завдань, відповідей на запитання),  

надається можливість  задавати питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 

письмовій  формі тощо 

  

4. На заняттях використовується наочність, лекційні курси насичені  інформацією щодо досягнень вітчизняної 

і світової науки 

  

5. Кількість навчальних матеріалів по дисципліні є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 

забезпечують організацію самостійної роботи здобувача, містять перелік рекомендованої навчально-

методичної літератури 

  

6. Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і 

умінь здобувачів вищої освіти; система накопичення балів є прозорою. 

  

Середній бал   

 

Дякуємо за Ваші відповіді! 

 



1.   МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка роботи науково-педагогічних/педагогічних працівників здійснюється за п’ятибальною шкалою: 

5 балів – якість проявляється завжди; 

4 бали – якість проявляється часто; 

3 бали – якість проявляється на рівні 50%; 

1-2 бали – якість проявляється рідко; 

0 балів – якість відсутня. 

Якщо здобувачі вищої освіти не можуть дати об'єктивну оцінку викладачу, то вони виставляють оцінку «1», оскільки 

незнання або невміння оцінити роботу науково-педагогічних працівників з боку здобувачів вищої освіти не означає, що 

викладач є некомпетентним. 

 

Якщо в анкеті замість оцінки здобувач поставив іншу позначку («+» або «»), 

то результати такої анкети не враховуються. 

Якщо оцінка перевищує 5-бальну шкалу (наприклад, проставляється 5+, 6 або вище), 

то результати враховуються не вище 5 балів. 

 


