
АНКЕТА 
 

«Рівень задоволеності методами навчання і викладання» 

 

 

1. Чи володіють викладачі сучасними знаннями, інтерактивними 

методиками, які дають можливість якісно і доступно подавати матеріал для 

студентів? 

 

2. Чи викликають викладачі інтерес аудиторії до дисципліни? 

 

3. Чи відслідковують викладачі реакцію аудиторії на поданий навчальний 

матеріал й беруть це до уваги при спілкуванні із студентами? 

 

4. Чи спонукають до цікавої дискусії та висловлення власних думок та 

міркувань? 

 

5. Чи демонструють культуру мовлення, чіткість дикції, прийнятний темп 

подачі матеріалу? 

 

6. Чи вміють зняти напругу і втому аудиторії під час подачі складного 

матеріалу? 

 

7. Чи орієнтують студентів на використання досліджуваного матеріалу в 

майбутній професійній діяльності? 

 

8. Чи формують творчий підхід та інтерес до знань? 

 

9. Чи зацікавлені викладачі у тому, щоб студенти максимально опанували 

ту чи іншу дисципліну? 

 

10. Чи володіють викладачі високою ерудицією, інтелегентною манерою 

поведінки, естетичним зовнішнім виглядом? 

 

11. Чи пропонована викладачем інформація значима для підготовки до 

майбутньої професійної діяльності? 

 

12. Чи чітко викладачі формулюють цілі та план навчальної роботи 

відповідно до програми курсу? 

 



13. Чи викладач сприяє зростанню освітніх досягнень студентів? 

 

14. Чи під час занять викладачі використовують актуальну наукову 

інформацію? 

 

15. Чи викладач ясно, логічно, аргументовано, зацікавлено подає матеріал? 

 

16. Чи застосовувані методи, способи і форми роботи у викладачів доцільні 

та ефективні? 

 

17. Чи виявляють викладачі тактовність в процесі взаємодії зі студентами? 

 

18. Чи стимулюють викладачі студентів до самостійної науково-дослідної 

роботи? 

 

19. Чи викладач знайомить студентів із регламентом, де зазначено критерії 

оцінювання знань та чітко його дотримується? 

 

20. Чи хотіли б Ви надалі зустрітися з цими викладачами при читанні інших 

курсів, спецкурсів, як науковими консультантами, в період проходження 

практики, при виконанні курсової чи магістерських робіт? 

 

21. Чи проводяться заняття з використанням мультимедійних комплексів та 

інтерактивних дошок? 

 

22. Чи чітко організована викладачем самостійна робота студентів? 

 

23. Чи відбувається іспит у сприятливій атмосфері? 

 

24. Чи відчуваєте Ви особистісний прогрес у вивченні дисципліни після 

зданого іспиту? 

 

25. Чи заняття починаються та завершуються вчасно, викладачі 

дотримуються розкладу занять та консультацій? 

 

26. Чи викладач забезпечує комфортний мікроклімат в аудиторії та створює 

сприятливу психологічну атмосферу у спілкуванні? 

 

27. Чи використовуються активні методи навчання (ділові ігри, тренінги, 

мозкові штурми)? 

 



28. Чи задоволені Ви навчанням за обраною спеціальністю? 

 

29. Чи розумне співвідношення теоретичної та практичної частин при 

вивченні дисциплін? 

 

30. Чи обґрунтоване навантаження на студентів (кількість дисциплін на 

семестр, кількість годин на тиждень аудиторної та самостійної роботи)? 

 

31. Чи достатньо організовані наукові і практичні заходи професійної 

діяльності (конференції, тренінги, виступи зарубіжних лекторів, дискусії…)? 

 

32. Чи залучаються студенти до організації, проведення та участі у наукових 

і практичних заходах? 

 

33. Чи мають студенти доступ до програм підготовки, графіків освітнього 

процесу, розкладів і робочих програм дисциплін? 

 

34. Чи мають студенти доступ до навчальної і наукової літератури бібліотеки 

університету? 

 

  



АНКЕТА 
 

«Рівень об'єктивності оцінювання» 
 

 

1. Чи об'єктивні викладачі в оцінці знань студентів під час освітньої 

діяльності? 

 

2. Чи пропонує і послідовно керується викладач системою встановлених 

вимог і критеріїв для оцінки результатів освітньої діяльності? 

 

3. Чи залежить оцінка від настрою викладача? 

 

4. Чи залежить оцінка від самопочуття студента? 

 

5. Чи залежить оцінка від загального уявлення про студента? 

 

6. Чи коментує викладач результати оцінювання? 

 

7. Чи викладач знайомить студентів із регламентом, де зазначено критерії 

оцінювання знань та чітко його дотримується? 

 

8. Чи іспит проходить у сприятливій атмосфері? 

 

9. Чи чітко встановлені викладачем вимоги до здачі іспиту? 

 

10. Чи придбання наукових праць професорсько-викладацького колективу 

впливає на оцінювання? 

 

11. Чи впливає соціальний статус студента на рівень об'єктивності викладача 

під час оцінювання? 

 

12. Чи впливає на оцінювання студента те, чи він навчається за контрактом 

або держзамовленням? 

 

13. Чи впливає позанавчальна робота на оцінку (творча діяльність, 

спортивна, громадська робото)? 

 

14. Чи впливають політичні та релігійні погляди студента на об'єктивність 

оцінювання його знань? 



АНКЕТА 
 

«Рівень дотримання принципів академічної доброчесності» 

 

1. Чи зустрічалися Ви з тим, що Ваші одногрупники використовують 

результати наукової роботи інших осіб, видаючи їх за свої? 

 

2. Чи стикалися Ви з проявами списування під час виконання письмових 

робіт? 

 

3. Чи стикалися Ви з проявами академічного плагіату в університеті? 

 

4. Чи знаєте Ви про факти отримання викладачами коштів, послуг чи будь-

яких благ за успішну здачу іспитів, написання наукових робіт..?  

 

5. Чи стикалися Ви з явищами свідомого завищення або заниження 

викладачами оцінки результатів навчання студентів? 

 

6. Навчаючись в університеті, чи стикалися Ви з неповагою до людської 

гідності та свободи? 

 

7. Чи спонукали Вас представники професорсько-викладацького 

колективу до придбання власних наукових праць для покращення балу за 

навчання? 

 

8. Чи зустрічалися Ви з непрофесійністю та некомпетентністю викладачів 

під час викладання навчальних дисциплін? 

 

9. Чи можна освітній процес у ТНЕУ охарактеризувати «партнерство і 

взаємодопомога, повага та взаємна довіра, відповідальність та 

демократичність»? 

 

10. Чи усі рішення стосовно життєдіяльності зво приймаються 

колегіально, відкрито та прозоро? 

 

11. Чи дотримуються студенти та викладачі правил і норм Кодексу 

академічної доброчесності? 

 



12. Чи застосовують представники професорсько-викладацького 

колективу у своїй професійній діяльності інноваційні освітні методи та 

технології? 

 

13. Чи виступає адміністрація проти проявів академічної 

недоброчесності? 

 

14. Чи в університеті дотримуються норм законодавства про авторське 

право та суміжні права? 

 

15. Чи здійснюється контроль у зво за дотриманням академічної 

доброчесності здобувачами освіти? 

 

16. Чи знаєте Ви про факти академічного шахрайства, академічного 

плагіату та інших форм прояву академічної недоброчесності в університеті? 

 

17. Чи знаєте  Ви куди і кому можна повідомити про факти академічної 

недоброчесності? 

 

 


