
Важливість критеріїв ідеального викладача  

(для проведення анкетування"Викладач очима аспірантів") 

1. Активність участі в он-лайн опитуванні (за факультетами)

 

 

2. Активність участі в он-лайн опитуванні (за роком навчання) 

 

 

3. 83,5% здобувачів вищої освіти вважають, що ідеальний викладач 

повинен зацікавлювати аспірантів своєю навчальною дисципліною, для 

16,7% опитуваних це не так важливо.  

4. 70,6% вважають, що викладач має стимулювати активність, творчість 

та самостійну роботу аспірантів. 29,6%так не вважають. 
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5. Для 88,2% аспірантів важливо, щоб викладач вільно володів 

матеріалом та доступно його викладав, для 11,8% аспірантів це менш 

важливо. 

6. Аспірантам (78,8%) важливо, щоб викладач демонстрував культуру 

мови, володів риторикою та оптимальним темпом викладання. Для 21,3% 

опитуваних це не дуже важливо. 

7. 82,4%опитуваних респондентів вважають, що саме викладач має їх 

орієнтувати на практичне використання знань у майбутній професії і в 

наукових пошуках. Інші опитувані (17,6%)так не вважають. 

8. Більшості здобувачам вищої освіти (65,9%) важливо постійне 

застосування інноваційних методів навчання і викладання. 34,2% опитуваним 

це не важливо. 

9. Аспіранти  (88,2%) вважають, що ідеальний викладач повинен 

висувати до них чіткі та несуперечливі вимоги та об`єктивно оцінювати їх 

знання, для 11,8% це не потрібно. 

10. 81,2% здобувачів вищої освіти вважають, що викладач повинен 

виражати повагу, бути доброзичливим і тактовним до них, а для 18,8% осіб 

це не має значення.  

11. Використання сучасних методик викладачем під час лекційних чи 

семінарських занять важливо для 67,1% аспірантів, а для 36% опитуваних це 

не важливо.  

12. 58% вважають, що підтримка дисципліни в аудиторії є обов’язком 

викладача. 42,5% опитуваних так не вважають. 

13. Якості, якими повинен володіти сучасний викладач, на думку 

аспірантів: 

• «інтелігентність, культура, врівноваженість» 

• «пунктуальність, вимогливість, креативність» 

• «комунікабельність, послідовність викладання матеріалу, вміння зацікавити» 

• «володіння сучасними програмами» 

• «дружелюбність, відкритість, постійний зв`язок з аспірантами» 

• «професіоналізм, готовність до змін, розуміння чужих проблем» 



• «емпатичність, толерантність, чесність» 

• «вміння знаходити індивідуальний підхід» 

• «вміння організовувати освітній процес на засадах педагогіки партнерства» 
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