ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні НМК
ННЦ «Інститут біології та
медицини.
Протокол від 26.11.2020 р. за №4
ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
щодо якості викладання за навчальною дисципліною:
проведення відкритої лекції / відкритого семінарського заняття / відкритого
практичного заняття /
відкритого лабораторного заняття
Розроблено у відповідності до:
1. «Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського
національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Вченою радою Київського
національного університету імені Тараса Шевченка 30.06.2020 р. (протокол № 12) та введеного у
дію Наказом ректора за № 465-32 від 08.07.2020 р.;
2. Опитувальника здобувачів освіти щодо якості викладання за навчальною дисципліною,
затвердженого проректором з науково-педагогічної роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка 10.12.2020 року.
Опитування здобувачів вищої освіти про викладання певної навчальної дисципліни:
проведення відкритої лекції / відкритого семінарського заняття / відкритого практичного
заняття / відкритого лабораторного заняття
Метою опитування є отримання інформації про якість викладання конкретної навчальної
дисципліни та рівень викладацької майстерності науково-педагогічного працівника, зокрема
вивчення думки студентів про:
- актуальність теми лекції (семінарського заняття / практичного заняття / лабораторного
заняття) в контексті відповідної навчальної дисципліни;
- форми та методи викладання, прозорість та зрозумілість процедур оцінювання знань з
навчальної дисципліни (за наявності);
- якість та доступність методичних матеріалів з навчальної дисципліни;
- різні аспекти роботи науково-педагогічного працівника, який читає лекції з навчальної
дисципліни;
- різні аспекти роботи науково-педагогічного працівника, який проводить семінарські,
практичні або лабораторні заняття з навчальної дисципліни.
Окреме застереження: опитування проводиться після завершення відкритої лекції / відкритого
семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття
анонімно, співробітником, не залученим до здійснення освітньої діяльності за Освітньою
програмою, в межах якої викладається навчальна дисципліна, проведення заняття з якої
здійснюється у форматі відкритого.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ
ОПИТУВАЛЬНИК
Шановні студенти! ННЦ «Інститут біології та медицини» проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою оцінки якості викладання в
аспекті збереження кращих традицій навчання та використання передового міжнародного досвіду стосовно якості надання освітніх послуг.
Ваші відповіді допоможуть оцінити якість викладання певної навчальної дисципліни та рівень викладацької майстерності науково-педагогічного
працівника.
Опитування є цілком анонімним і його результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді.
Ваша об’єктивна думка дуже важлива для нас!
Вкажіть, будь ласка:
1. Назва Освітньої програми_______________________
2. Освітній рівень (бакалавр, магістр, доктор філософії) (необхідне підкреслити)
3. Курс (рік навчання)_____________________________
4. Навчальна дисципліна__________________________
5. ПІБ викладача, що веде лекції____________________
Позначте, будь ласка, знаком «Х», якою мірою Ви погоджуєтесь із наведеними нижче твердженнями стосовно викладача, який читає
лекції.

Твердження:
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Вміє зацікавити студентів тематикою
лекційного заняття;
Стимулює активність, творчість та
самостійну роботу студентів;
Вільно володіє матеріалом з дисципліни;
Проводить заняття професійною, виразною
та чіткою мовою;
Вміє доступно викласти матеріал
дисципліни;
Висуває чіткі та несуперечливі вимоги до
студентів;
Об’єктивно оцінює рівень знань студентів;
Поважає студентів, є тактовним;

Не можу
оцінити
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Зацікавлений в успіхах студента;
Вміє урізноманітнити зміст лекції фактами,
прикладами, порівняннями, що активізують
його сприйняття.
Дякуємо за співпрацю !

ВІДКРИТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ /
ВІДКРИТЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ /
ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ
ОПИТУВАЛЬНИК
Шановні студенти! ННЦ «Інститут біології та медицини» проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою оцінки якості викладання в
аспекті збереження кращих традицій навчання та використання передового міжнародного досвіду стосовно якості надання освітніх послуг.
Ваші відповіді допоможуть оцінити якість викладання певної навчальної дисципліни та рівень викладацької майстерності науково-педагогічного
працівника.
Опитування є цілком анонімним і його результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді.
Ваша об’єктивна думка дуже важлива для нас!
Вкажіть, будь ласка:
1. Назва Освітньої програми_______________________
2. Освітній рівень (бакалавр, магістр, доктор філософії) (необхідне підкреслити)
3. Курс (рік навчання)_____________________________
4. Навчальна дисципліна__________________________
5. ПІБ викладача, що веде семінарські (практичні, лабораторні) заняття) _________________________
Позначте, будь ласка, знаком «Х», якою мірою Ви погоджуєтесь із наведеними нижче твердженнями стосовно викладача, який
проводить семінарські, практичні, лабораторні заняття.

Твердження:
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Вміє зацікавити студентів тематикою
семінарського / практичного /
лабораторного заняття;
Забезпечує високу ступінь реалізації мети
заняття;
Стимулює активність, творчість та
самостійну роботу студентів;
Вільно володіє матеріалом з дисципліни;
Проводить заняття професійною, виразною
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та чіткою мовою;
Вміє доступно викласти матеріал
дисципліни;
Використовує під час занять наочні
матеріали;
Висуває чіткі та несуперечливі вимоги до
студентів;
Об’єктивно оцінює рівень знань студентів;
Поважає студентів, є тактовним;
Зацікавлений в успіхах студента.
Дякуємо за співпрацю !

