Результати анкетування
«Ідеальний викладач очима студентів»
1. Активність участі в он-лайн опитуванні (за факультетами)
Історичний 5,8%
Дошкільної освіти 4,4%

4.4%
5.8%

Мистецтв 4,4%

4.4%

14.6%

2.4%

Початкового навчання 4,6%

2.4%

4.6%

4.2%

Природничої, спеціальної і
здоровʼязбережувальної освіти 5,1%
Психології і соціології 11,9%

5.1%

Український мовно-літературний імені Г.Ф.
Квітки Основʼяненка 40,2%
Фізико-математичний 4,2%

11.9%

Фізичного виховання і спорта 2,4% (1)

40.2%

Юридичний 2,4% (1)
Іноземної філології 14,6%

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

Курс 1 22% (9)
22%
Курс 2 14,6% (6)
39%
Курс 3 7,3% (3)
Курс 4 9,8% (4)

14.6%

Курс 5 7,3% (3)
7.3%

7.3%

Курс 6 39% (16)

9.8%

3. 95,2%

респондентів

вважають,

що

викладач

повинен

зацікавлювати

здобувачів своєю навчальною дисципліною. Для 4,8% здобувачів це не має
значення.
4. Для 95,1% здобувачів важливо, щоб викладач стимулював активність,
творчість та самостійну роботу. Для 4,9% це не дуже важливо.

5. 95,1% здобувачів вважають, що викладач повинен вільно володіти
матеріалом та доступно його викладати. Для 4,9% здобувачів це не має
значення.
6. Здобувачі (95,1%) вважають, що викладач має демонструвати культуру мови,
володіти риторикою та оптимальним темпом викладання. Для 4,9%
опитуваних це не дуже важливо.
7. Для 100% опитуваних здобувачів важливо, щоб викладач орієнтував їх на
практичне використання знань в майбутній професії і в наукових пошуках.
8. Більшості здобувачам вищої освіти (90,2%)важливо постійне застосування
інноваційних методів навчання і викладання. 9,8% опитуваним це не
важливо.
9. 90,2% здобувачам вищої освіти потрібні чіткі та несуперечливі вимоги до
них, об`єктивна оцінка знань, а для 9,8% опитуваних це не має значення.
10. Для 92,7% опитуваних респондентів важливо, щоб викладач виражав повагу,
був доброзичливим і тактовним. Для 7,3% здобувачів вищої освіти цей
критерій не є важливим.
11. 87,8%

здобувачів

вищої

освіти

вважають,

що

треба

обов’язково

використовувати сучасні методики під час лекційних та семінарських занять,
а 12,2% вважають, що це не є обов`язковим.
12. 92,7% студентів вважають, що підтримка дисципліни в аудиторії є обов’язком
викладача. 7,3%опитуваних так не вважають.
13. Якості якими повинен володіти сучасний викладач, на думку студентів :
 «Сучасний викладач повинен володіти інформаційними технологіями,
вміти швидко опрацьовувати різні види інформації, ефективно
здобувати і обробляти і переробляти її відповідно до цілей і завдань
педагогічного процесу»;
 «Мати високий рівень самоконтролю»;
 «Бути доступним, чуйним, доброзичливим»;
 «Бути доступним, чуйним, доброзичливим, любити свою справу»;

 «Толерантністю, доброзичливістю, об‘єктивно оцінювати студентів,
доступно пояснювати матеріал, заохочувати студентів цікавими
завданнями»;
 «Він має мотивувати студентів та допомагати, якщо є труднощі»;
 «Доброзичливість та розуміння»;


Мати сучасні методики викладання»;

 «Гнучкість, самовдосконаленність»;
 «Сучасний викладач має бути комунікабельним, знаходити спільну
мову зі студентами та заохочувати до більш глибшого пізнання
дисципліни»;
 «Пунктуальність, відповідальність, доброзичливість»;
14. Рекомендація на конкурс «Кращий викладач університету» :
 Мельників Р.В.
 Маленко О.О
 Ткач О.В.
 Щербакова Н.В.
 Левченко Н. М.
 Лебеденко Ю.М.
 Князь Г.О.
 Гармаш Л.В.
 Чухно Є.А.
 Халіман О.В.

