
 

Важливість критеріїв ідеального викладача 

(для проведення анкетування "Викладач очима студентів") 

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

 

 

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

 

 

3. 96,6 % респондентів вважають, що ідеальний викладач повинен зацікавлювати 

студентів своєю навчальною дисципліною. Для 4,6 % студентів це не має 

значення. 

4. Для 89,7 % студентів важливо, щоб викладач стимулював активність, творчість 

та самостійну роботу. Для 10,5 % це не дуже важливо.  

5. 96,6 % студентів вважають, що ідеальний викладач повинен вільно володіти 

матеріалом та доступно його викладати. Для 5,4 % студентів це не має значення.  
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6. Студенти (86,2 %) вважають, що викладач має демонструвати культуру мови, 

володіти риторикою та оптимальним темпом викладання. Для 14 % опитуваних 

це не дуже важливо.  

7. Для 82,8 % опитуваних студентів важливо, щоб викладач орієнтував їх на 

практичне використання знань в майбутній професії і в наукових пошуках, а для 

17% студентів це не є важливим.  

8. Більшості здобувачам вищої освіти (86,2%) важливо постійне застосування 

інноваційних методів навчання і викладання. 14% опитуваним це не важливо. 

9. 93,1% здобувачам вищої освіти потрібні чіткі та несуперечливі вимоги до них, 

об`єктивна оцінка знань, а для 7,5% опитуваних це не має значення.  

10. Для 93,1% опитуваних респондентів важливо, щоб викладач виражав повагу, 

був доброзичливим і тактовним. Для 6,9% здобувачів вищої освіти цей критерій 

не є важливим.  

11. 82,8% здобувачів вищої освіти вважають, що треба обов’язково 

використовувати сучасні методики під час лекційних та семінарських занять, а 

17,3% вважають,  що це не є обов`язковим. 

12. 79,3% студентів вважають, що підтримка дисципліни в аудиторії є обов’язком 

викладача. 20,5%опитуваних так не вважають.  

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

• «почуття гумору» 

• «сучасність поглядів» 

• «урівноваженість» 

• «ораторство» 

• «творча особистість» 

• «доброзичливість і толерантність» 

• «тактовність» 

• «вміння розвивати критичне і аналітичне мислення у студентів». 

14. Рекомендація від студентів на конкурс «Кращий викладач університету»:  



 Волкова Р.Є. 

 Жванія Т.В. 

 Москаленко О.В. 

 Олексенко О.А. 

 Подгурська І.А. 

 Шинкарьов Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


