
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання  

у ЛНАУ у 2020 році 

У 2020 році в опитуваннях взяло участь 268 респондентів надавши свої 

відповіді на 14 запитань. Відповіді на запитання «за» оцінювалися 

трьохбальною шкалою (1-3 балів), де: 1 бал – недостатньо; 2 бали – достатньо; 

3 бали – повною мірою. Результати опитування представлено на рисунках 1 –

14. 

 

Рисунок 1 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі були відкриті та 

доступні?» 

 

 

Рисунок 2 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі були коректними та 

тактовними?» 

 

Рисунок 3 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі використовували 

сучасні та цікаві методи викладання?» 



 

Рисунок 4 – Відповідь на питання «Наскільки наданий викладачами матеріал 

був зрозумілим та доступним до сприйняття?» 

 

Рисунок 5 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі зрозуміло 

пояснюють вимоги до підсумкової атестації (заліку/екзамену)?» 

 

Рисунок 6 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі зрозуміло 

пояснюють можливість отримання додаткових балів за виконання 

самостійних завдань?» 

 

Рисунок 7 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі зрозуміло 

пояснюють вимоги до оформлення курсових проектів (робіт)?» 



 

Рисунок 8 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі дають можливість 

Вам відстоювати власну думку на практичних, лабораторних та семінарських 

заняттях?» 

 

Рисунок 9 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі об’єктивно та 

прозоро оцінюють Ваші знання?» 

 

Рисунок 10 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі були вимогливими 

до викання самостійних завдань?» 

 

Рисунок 11 – Відповідь на питання «Наскільки на вашу думку розклад 

(графік) додаткових консультацій викладачів відповідає потребам 

студентів?» 



 

Рисунок 12 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі допомагали Вам 

здобути сучасні знання та вміння?» 

 

Рисунок 13 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі допомагали Вам 

набути практичні навички?» 

 

Рисунок 14 – Відповідь на питання «Наскільки, на Вашу думку, викладачі 

володіють навчальним матеріалом?» 

 

Результати опитування показали, що рівень задоволеності студентів 

якістю освітнього процесу в Університеті є досить високим, переважна 

більшість (понад 50 %) задоволені якістю освітньої діяльності. Проте 

викладачам варто приділити більше уваги, таким аспектам як: застосування 

сучасних та цікавих методик викладання, якості підготовки матеріалів, 

прозорості визначення вимог до індивідуальних робіт здобувачів, збільшити 

час для надання консультацій та значно посилити практичну складову освітніх 

програм.  

Студентське опитування є складовою академічної культури і важливим 

інструментом забезпечення якості вищої освіти в Університеті. Практика 



проведення моніторингу студентської думки щодо якості викладання 

навчальних дисциплін демонструє затребуваність проведення опитувань 

студентської думки, додає підґрунтя для перегляду робочих навчальних планів 

та методик викладання, надає додаткові підстави для прийняття управлінських 

рішень.  

Зокрема, у 2020 році з метою підвищення рівня викладацької 

майстерності пройшли підвищення кваліфікації близько 30 % науково-

педагогічних працівників; запроваджено надання гнучкого режиму 

консультацій для здобувачів через особисті електронні кабінети; здобувачам 

надано можливість посилення фахових компетенцій на університетському 

дослідному полі, до навчального процесу залучено фахівців аграрного бізнесу.  

 


