
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ  

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 2 СЕМЕСТРУ 2021-2022 Н.Р. 

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті факультету Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальності 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза  

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, дайте 

відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/

п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна мова  
Історія 

України та 

етнокультурологія 

Анатомія 
свійських 

тварин 

Етологія, 

стрес, 
адаптація 

та акліматизація 

тварин 

Зоологія 
Основи 

ветеринарної 

екології 

Теологія 
Фізичне 

виховання 

Cytology, 

histology, 

embriology 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 

матеріалом вільне 

4,2 4,5 4,5 4,8 5 4,5 4,3 4,4 5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
4,3 4,6 4,4 4,8 5 4,4 4 4,4 5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 

питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 

письмовій формі та ін. 

4,3 4,6 4,6 4,6 5 4,6 4,4 4,7 5 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора 

при  викладанні дисципліни 

4,3 4,3 4,6 4,8 5 4,6 4,3 4,5 5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 

забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 

перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,3 4,3 4,6 4,8 5 4,6 4,3 4,3 5 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою.  
4,3 4,5 4,6 4,8 5 4,6 4,1 4,6 5 

 Середній бал  

 4,3 4,5 4,6 4,8 5 4,6 4,3 4,5 5 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Гігієна тварин 

Експериментально-

біологічна 

лабораторія та 

лабораторні 

тварини 

Загальна 

мікробіологія та 

мікологія 

Спеціальна 

ветеринарна 

мікробіологія 

Фізіологія 

тварин 
Фізичне виховання 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, 

роз'яснюються складні питання, нові терміни і поняття, 

акцентується увага на головному, здійснюється зв’язок з 

іншими навчальними дисциплінами, використовується 

презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,4 4,5 4,5 4,6 4,3 4,2 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять 
(дискусії, рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  

інше) 

4,4 4,4 4,6 4,4 4,5 4,3 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 
завдань, відповідей на запитання),надається можливість 

задавати питання лекторові - під час читання лекції, після 

неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,7 4,6 4,6 4,4 4,3 4,3 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси 
насичені інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової 

науки, застосовуються результати власних наукових 

досліджень лектора при  викладанні дисципліни 

4,5 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що 

представлені  в АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є 

інформативними, забезпечують організацію самостійної 
роботи студента, містять перелік рекомендованої навчально-

методичної літератури  

4,3 4,6 4,3 4,1 4,4 4,3 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і 
умінь студентів; система накопичення балів є прозорою.  

4,6 4,6 4,5 4,3 4,3 4,3 

 Середній бал  

 
4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Паразитологія 

та 

інвазійні 

хвороби 

Ведення 

тваринництва в 

умовах 

екологічно-

забруднених 

територій 

Ветеринарна 

фармакологія, 

токсикологія 

та лікарські 

рослини 

Санітарно-

гігієнічні 

вимоги до 

тваринницьких 

будівель та 

споруд 

Водопостачання, 

водовідведення та 

якість води 

Годівля та 

живлення 

(English) 

Загальна 

вірусологія 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, 
роз'яснюються складні питання, нові терміни і поняття, 

акцентується увага на головному, здійснюється зв’язок з 

іншими навчальними дисциплінами, використовується 
презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,8 4,5 4,8 5 4,6 5 4,8 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи проведення 
занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні та групові 

презентації та  інше) 

4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 5 5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних 

студентами завдань, відповідей на запитання),надається 
можливість задавати питання лекторові - під час читання 

лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,6 4,6 4,6 5 5 5 5 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси 
насичені інформацією щодо досягнень вітчизняної і 

світової науки, застосовуються результати власних 

наукових досліджень лектора при  викладанні дисципліни 

4,8 4,5 4,8 5 5 5 5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що 
представлені  в АСУ Сократ, є достатньою. Надані 

матеріали є інформативними, забезпечують організацію 

самостійної роботи студента, містять перелік 
рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5 5 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і 
умінь студентів; система накопичення балів є прозорою.  

4,6 4,5 4,8 4,8 4,6 5 5 

 Середній бал  

 
4,7 4,6 4,8 4,9 4,8 5 4,9 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Аграрна 

політика 

та 

земельні 

відносини 

Внутрішні хвороби 

тварин 

 

Загальна 

ветеринарна 

профілактика 

Зоогігієнічні 

вимоги 

до 

утримання 

тварин 

Патологічна 

анатомія 

і 

розтин 

 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, здійснюється 
зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, використовується презентація, 

володіння лекційним матеріалом вільне 

4,6 4,6 4,6 4,8 4,6 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові ігри, 
індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,5 4,8 4,6 4,6 4,5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 
відповідей на запитання),надається можливість задавати питання лекторові - 

під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 
4,6 4,6 4,6 4,8 4,6 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені інформацією 

щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються результати власних 
наукових досліджень лектора при  викладанні дисципліни 

4,6 4,8 4,8 4,8 4,5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ Сократ, 

є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують організацію 
самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої навчально-

методичної літератури  

4 4,5 4,3 4,6 4,3 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система накопичення балів є 
прозорою.  

4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 

 Середній бал  

 
4,5 4,6 4,6 4,7 4,5 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Аналіз ризиків 

при виробництві 

харчових 

продуктів 

Ветеринарна 

санітарія 

Гігієна м`яса і 

м`ясних  продуктів 

 

Гігієна молока і 

молочних 

продуктів 

 

Стандартизація та 

сертифікація 

харчових 

продуктів та 

кормів 

 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні питання, 

нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, здійснюється зв’язок з 

іншими навчальними дисциплінами, використовується презентація, володіння 

лекційним матеріалом вільне 

5 4,3 4,4 4,6 5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. Використовуються 
активні методи проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні та групові 

презентації та  інше) 
4,8 3,9 4,1 4,3 4,9 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, відповідей 

на запитання),надається можливість задавати питання лекторові - під час 

читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 
5 4,4 4 4,2 4,8 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені інформацією 

щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються результати власних 

наукових досліджень лектора при  викладанні дисципліни 
4,8 4,3 4,3 4 4,8 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ Сократ, є 
достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують організацію 

самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої навчально-методичної 

літератури  

4,9 4 4,5 4,6 4,9 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою.  
4,8 4,2 4,2 4,3 4,7 

 Середній бал  

 
4,9 4,2 4,3 4,3 4,8 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті факультету Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, дайте 

відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 

мова  

Історія 

України 

 та етно-

культурологія 

Біофізика 
Морфологія 

тварин 

Розведення 

тварин 

Фізіологія 

тварин 
Теологія 

Фізичне 

виховання 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 
складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 
матеріалом вільне 

4,3 4,6 4,4 4,6 4,6 4,3 4,2 4,4 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 
рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4 4,4 4,1 4,6 4,5 4,6 3,9 4,7 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 
питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 

письмовій формі та ін. 

4,4 4,4 4 4,6 4,6 4,6 3,8 4,8 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 
застосовуються результати власних наукових досліджень лектора 

при  викладанні дисципліни 

4,3 4,3 4,3 4,8 4,5 4,6 4 4,2 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 
АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 

забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 

перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,3 4,1 4,5 4,3 4,3 4,5 4,1 4,4 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  
4,1 4,3 4,2 4,8 4,8 4,8 4 4,4 

 Середній бал  

 
4,3 4,4 4,3 4,6 4,5 4,6 4 4,5 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна мова  
Генетика з 

біометрією 

Годівля 

тварин і 

технологія 

кормів 

Методика 

наукових 

досліджень 

Молоко і 

молочні 

продукти 

Технологія 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

Технологія 

відтворення 

тварин 

Фізичне 

виховання 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

3,8 4,4 4,4 4 4,1 4,1 4 4,1 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
3,8 4,4 4,4 4 4,1 4,1 4,1 4,5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 

питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 
письмовій формі та ін. 

3,5 43 4,5 4 4,1 4 4,1 4,3 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора при  
викладанні дисципліни 

3,7 4,4 4,5 4,1 4,3 4 4,1 4,1 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 
забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 

перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

3,6 4,3 4,7 4 4,1 3,9 4 4 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 
вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  
3,5 4,5 4.5 4,1 4,3 4,1 4,1 4,3 

 Середній бал  

 
3,7 4,4 4,5 4 4,2 4 4,1 4,2 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Біотехнологія 

Технологічне 

обладнання 

цехів  по 

переробці 

продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва 

молока і 

яловичини 

Технологія 

виробництва 

продукції 

свинарства 

Технологія 

продуктів 

забою 

тварин 

Машини і 

механізми 

виробничих 

процесів у 

тваринництві та 

переробній 

промисловості 

Технологія 

виробництва 

продукції 

аквакультури 

(English) 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння 

лекційним матеріалом вільне 

4,4 4,3 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
4,4 4,6 4,3 4,4 4,4 4 4,2 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість 
задавати питання лекторові - під час читання лекції, після неї, 

усно, в письмовій формі та ін. 

4,1 4,6 4,2 43 4,4 4 4,2 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси 
насичені інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової 

науки, застосовуються результати власних наукових досліджень 

лектора при  викладанні дисципліни 

4,3 4,6 4,3 4,4 4,4 4 4,3 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  
в АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є 

інформативними, забезпечують організацію самостійної роботи 

студента, містять перелік рекомендованої навчально-методичної 
літератури  

4,3 4,5 4,3 4,3 4,4 4,1 4,2 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 
система накопичення балів є прозорою.  

4,4 4,8 4,2 4,5 4,4 4 4,2 

 Середній бал  

 
4,3 4,6 4,3 4,4 4,4 4 4,2 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Інноваційні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Безпека продукції 

тваринництва і 

продовольчої сировини, 

система НАССР 

Ділова 

іноземна 

мова 

Сучасні методи 

селекції у 

тваринництві 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, здійснюється 
зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, використовується презентація, 

володіння лекційним матеріалом вільне 

4,8 4,8 4,8 5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,8 4,8 4,8 5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 
відповідей на запитання),надається можливість задавати питання лекторові - 

під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,8 4,8 4,8 5 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені інформацією 

щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються результати 
власних наукових досліджень лектора при  викладанні дисципліни 

4,8 4,8 4,8 5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 
організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 

навчально-методичної літератури  

4,8 4,8 4,8 5 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою.  

4,8 4,8 4,8 5 

 Середній бал  

 
4,8 4,8 4,8 5 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті факультету Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальності 181 – Харчові технології  

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, дайте 

відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна мова  

Історія 

України та 

етнокультурологія 

Інженерна та 

комп`ютерна 

графіка 

Товарознавство 

та пакування 

харчових 

продуктів 

Фізика Теологія 
Фізичне 

виховання 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 
складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 
матеріалом вільне 

3,3 4,4 3,8 4,3 4,2 4,4 4,3 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
3,2 4,4 3,5 4,3 3,9 4,7 4,6 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 

питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 
письмовій формі та ін. 

3,7 4,5 3,8 4,3 3,8 4,8 4,5 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 
застосовуються результати власних наукових досліджень лектора 

при  викладанні дисципліни 

3,3 4,5 3,8 4,6 4 4,2 4,5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 
забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 

перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

3,4 4,7 3,6 4,7 4,1 4,4 4,8 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 
вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою.  
3,5 4.5 3,7 4,5 4 4,4 4,8 

 Середній бал  

 
3,4 4,5 3,7 4,5 4 4,5 4,6 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 
 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 

мова  
Біохімія 

Гігієна і 

санітарія 

харчових 

підприємств 

Контроль якості 

та безпеки 

продукції 

м’ясної та 

молочної галузі 

Органічна 

та 

аналітична 

хімія 

Технологія 

молока і 

молочних 

продуктів 

Технічна 

мікробіологія 

(English) 

Фізичне 

виховання 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,1 

 
4,6 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6 4,5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
4 4,4 4,2 4,3 4,4 4,6 4,4 4,7 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 

питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 
письмовій формі та ін. 

4,2 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,4 4,6 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора при  
викладанні дисципліни 

4,1 4,4 4,4 4,2 4,3 4,6 4,4 4,7 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 
забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 

перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4 4,4 4,5 4,3 4,4 4,6 4,5 4,4 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 
вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  
4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 4,7 4,5 4,7 

 Середній бал  

 
4,1 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,5 4,6 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Тепло-

холодотехніка 

Технологія  

жирів та 

жирозамінників 

Фізико-хімічні та 

біохімічні  основи 

обробки сировини 

харчової галузі 

Processes and 

apparatus of food 

industry 

 

Технологія 

зберігання і 

переробки зерна 

Технологія 

м’яса, 

м’ясопродуктів 

та риби 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 

матеріалом вільне 

4,4 4,7 4,4 4,6 4,1 4,5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 
Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
4,3 4,8 4,5 4,4 4,2 4,6 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 
питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 

письмовій формі та ін. 

4,5 4,7 4,4 4,4 4,1 4,7 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 
інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора 

при  викладанні дисципліни 

4,2 4,8 4,6 4,4 4,1 4,7 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 

забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 
перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,5 4,8 4,4 4,5 4,2 4,7 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою.  
4,4 4,7 4,5 4,5 4,1 4,7 

 Середній бал  

 
4,4 4,8 4,5 4,5 4,1 4,6 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Інноваційні  

технології 

зберігання сировини 

та харчових продуктів 

Біологічно-активні 

речовини в харчових 

технологіях 

Ділова 

іноземна 

мова 

Технологія  

виробництва 

екологічно чистої 

та органічної продукції 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,6 5 4,6 4,8 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 
ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4 4,8 4,6 4,6 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 

відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

5 5 4,6 4,6 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 
інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 

результати власних наукових досліджень лектора при  викладанні 

дисципліни 

4,5 4,5 4,6 4,8 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 

організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 
навчально-методичної літератури  

4,5 4,6 4,5 4,6 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  

4,8 5 4,6 4,6 

 Середній бал  

 
4,5 4,8 4,6 4,7 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті  

факультету Менеджменту та права, спеціальності 075 – Маркетинг  

 

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, 

дайте відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Технологія 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

Фізичне 

виховання 

Іноземна 

мова 

Основи 

наукових 

досліджень 

Вища 

та 

прикладна 

математика 

Філософія 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні питання, нові 

терміни і поняття, акцентується увага на головному, здійснюється зв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 
матеріалом вільне 

4,5 4,3 4,6 4,6 4,6 4,4 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. Використовуються 

активні методи проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні та групові 

презентації та  інше) 

4,3 4,6 4,3 4,6 4,5 4,5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, відповідей на 

запитання),надається можливість задавати питання лекторові - під час читання 

лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені інформацією щодо 

досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються результати власних наукових 

досліджень лектора при  викладанні дисципліни 

4,4 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ Сократ, є 
достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують організацію самостійної 

роботи студента, містять перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, вимогливості і 
об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система накопичення балів є прозорою.  

4,3 4,8 4,8 4,6 4,7 4,7 

 Середній бал  

 
4,4 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 



 

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Економічна 

теорія 

(ОЕТ, 

Мікроекономіка 

та 

Макроекономіка) 

(English) 

Системи 

прийняття 

маркетингових 

рішень 

Фізичне 

виховання 

Іноземна 

мова 

 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

маркетингової 

діяльності 

Основи 

маркетингу 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 
питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,4 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,5 4 3,9 4 4,4 4,3 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 

відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,6 4,4 4 4,1 4,1 4,3 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 

результати власних наукових досліджень лектора при  викладанні 
дисципліни 

4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 

організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 
навчально-методичної літератури  

4,4 4,3 3,9 4,1 4,3 4,4 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 
накопичення балів є прозорою.  

4,5 4,1 4 4,2 4,4 4,5 

 Середній бал  

 
4,4 4,3 4 4,2 4,3 4,4 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

Маркетингова 

товарна політика 

Міжнародна 

економіка 

Маркетингова 

цінова політика 

 

Маркетингова 

комунікаційна 

політика 

Маркетинговий 

менеджмент 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 
здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,4 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,5 4 3,9 4 4,4 4,3 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 
відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,6 4,4 4 4,1 4,1 4,3 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 
результати власних наукових досліджень лектора при  викладанні 

дисципліни 

4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 
Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 

організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 

навчально-методичної літератури  

4,4 4,3 3,9 4,1 4,3 4,4 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  

4,5 4,1 4 4,2 4,4 4,5 

 Середній бал  

 
4,4 4,3 4 4,2 4,3 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті  

факультету Менеджменту та права, спеціальності 073 – Менеджмент  

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, 

дайте відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Соціологія 

Технологія 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

Фізичне 

виховання 

Іноземна 

мова  

Інформаційні 

системи 

та технології 

Вища та 

прикладна 

математика 

Філософія 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 
використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,2 4,2 4,2 5 4,7 3,7 4 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 
ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

3,7 4,2 4 5 4,2 3,5 3,5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 

відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 
4,7 4,7 3,6 5 4,5 4,2 4,2 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 
результати власних наукових досліджень лектора при  викладанні 

дисципліни 

3,7 5 4,3 4,7 4,5 4 4,2 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 
організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 

навчально-методичної літератури  

4,7 4,7 4 5 4 4,5 5 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 
вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  
4,5 5 4,3 5 4,5 4,2 4,5 

 Середній бал  

 
4,2 4,6 4 4,9 4,4 4 4,2 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 



№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Економічна 

теорія 

(ОЕТ, 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка) 

Облік 

і 

оподаткування 

Фізичне 

виховання 

Іноземна мова 

 

Офісний 

менеджмент 

Трудове 

право 

України 

Фінанси, 

гроші 

та 

кредит 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 
головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,7 4,6 3,8 4,1 4,3 4,2 4,5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 
ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,4 4,3 3,6 4,4 4 4 4 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 

відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та 
ін. 

4,7 4,5 3,7 4,3 3,9 4 4,5 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора при  
викладанні дисципліни 

4,4 4,4 3,3 4,3 3,8 4,3 4,4 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 
забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять перелік 

рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,4 4,4 3,3 4,2 4 4,1 4,3 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 
накопичення балів є прозорою.  

4,6 4 3,9 4,5 4,4 4,3 4,3 

 Середній бал  

 
4,5 4,4 3,6 4,3 4,1 4,1 4,3 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 

мова 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

галузі 

Державне 

регулювання 

економіки 

Економіка та 

фінанси 

підприємств 

Контролінг Маркетинг 
Управління 

персоналом 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 
здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, використовується 

презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,6 4,7 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та  інше) 

3,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 
відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 
інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 

результати власних наукових досліджень лектора при  викладанні 

дисципліни 

4 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 
Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 

організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 

навчально-методичної літератури  

4,2 4,4 4,6 4,6 4,6 4,3 4,6 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  

4,4 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 

 Середній бал  

 
4 4,6 4,7 4,7 4,7 4,5 4,6 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті  

факультету Менеджменту та права, спеціальності 081 – Право 

 

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, 

дайте відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Латинська 

мова 

Історія 

України 

та 

етнокультурологія 

Фізичне 

виховання 

Іноземна 

мова 

Історія 

держави 

і права 

України 

Історія  

держави 

і права 

зарубіжних 

країн 

Економічна 

теорія 

Теорія  

Держави 

і 

права 

(English) 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 
питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,4 4,7 4,6 4,9 4,9 4,9 4,8 4,5 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,2 4,5 4,6 4,8 4,8 4,7 4,8 4,6 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 
відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,6 4,7 4,6 4,9 4,9 4,7 4,9 4,6 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 
інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 

результати власних наукових досліджень лектора при  викладанні 

дисципліни 

4,4 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 
Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 

організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 

навчально-методичної літератури  

4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  

4,6 4,7 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,6 

 Середній бал  

 
4,5 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 

мова  

Інформаційні 

системи та 

технології в 

галузі 

Адміністративне 

право 

України 

Екологічне 

право 

(English) 

Кримінальне 

право 

України 

Цивільне 

право 

України 

Фізичне 

виховання 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 

питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

3,5 4,4 4,3 4,5 4,8 4,4 4,7 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
3,8 4,6 4,4 4,6 4,7 4,4 4,6 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 

відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 
лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та 

ін. 

4,4 4,6 4,5 4,6 4,9 4,6 4,7 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 
інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора при  

викладанні дисципліни 

4 4,4 4,3 4,7 4,7 4,5 4,7 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 

забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять перелік 

рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,5 4,4 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою.  
4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,6 4,8 

 Середній бал  

 
3,5 4,4 4,3 4,5 4,8 4,4 4,7 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/

п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 
мова 

Аграрне 
право 

Адміністративне 

судочинство 

 

Загальне 
право 

Кримінальне 

право 

 України 

Кримінальний 
процес 

Право 

інтелектуальної 

власності 

Цивільне 

право 

України 

Цивільний 

процес 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 
головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 

матеріалом вільне 

3,6 3,7 4 4 4,3 4,4 4,2 4,2 4,4 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 
Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
3,8 3,7 4,2 3,9 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 

питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 
письмовій формі та ін. 

3,8 3,7 4,2 4 4,3 4,2 3,8 4 4,4 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 
застосовуються результати власних наукових досліджень лектора 

при  викладанні дисципліни 

3,8 3,8 4 4 4,3 4,1 3,9 4,3 4,3 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 
забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 

перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

3,8 3,6 4,1 4 4,3 4,3 4 4,2 4,4 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 
вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою.  
4 4 4,2 4 4,2 4,3 4,1 4,3 4,2 

 Середній бал  

 
3,8 3,7 4,1 4 4,3 4,3 4,1 4,2 4,3 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті  

факультету Менеджменту та права, спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування 

 

Анкетування проводиться анонімно.  Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в університеті. Будь ласка, 

дайте відповіді на запитання за п’ятибальною шкалою  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Технологія 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

Фізичне 

виховання 

Іноземна 

мова 

Інформаційні 

системи 

та 

технології 

Вища 

прикладна 

математика 

Філософія 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні питання, нові 

терміни і поняття, акцентується увага на головному, здійснюється зв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 
матеріалом вільне 

4,4 4,3 4,7 4,8 4,7 4,2 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. Використовуються 

активні методи проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні та групові 
презентації та  інше) 

3,8 4,5 4,5 4,6 4,7 4,1 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, відповідей на 

запитання),надається можливість задавати питання лекторові - під час читання 

лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

4,8 4,6 4,8 4,8 4,8 4,2 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені інформацією щодо 

досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються результати власних наукових 

досліджень лектора при  викладанні дисципліни 

4,4 4,2 4,5 4,6 4,7 4,1 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ Сократ, є 
достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують організацію самостійної 

роботи студента, містять перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,8 4,1 4,5 4,8 4,8 4,2 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система накопичення балів є прозорою.  
4,7 4,5 4,8 4,8 4,6 4,4 

 Середній бал  

 
4,5 4,4 4,7 4,8 4,7 4,2 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 

мова за 

професійним 

спрямуваням 

Економічна 

теорія 

(мікроекономіка 

та 

макроекономіка) 

Офісний 

менеджмент 

Публічне 

адміністрування 

Трудове 

право 

України 

Фізичне 

виховання 

Фінанси, гроші 

та кредит 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами, використовується презентація, володіння 

лекційним матеріалом вільне 

3,4 4,5 4,1 5 3,6 4,1 4,2 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 
рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

3 3,8 4 5 3,8 4,1 3,5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 

завдань, відповідей на запитання),надається можливість 

задавати питання лекторові - під час читання лекції, після неї, 
усно, в письмовій формі та ін. 

4,4 4,5 3,8 4,8 3,8 4,4 4 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси 

насичені інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової 

науки, застосовуються результати власних наукових досліджень 
лектора при  викладанні дисципліни 

3 4,1 3,8 5 3,8 4 4 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  

в АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є 
інформативними, забезпечують організацію самостійної роботи 

студента, містять перелік рекомендованої навчально-методичної 

літератури  

3 4,4 3,8 4,7 3,8 4,2 3,8 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 
вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою.  
4,4 4,5 4,5 5 4 4,2 4,4 

 Середній бал  

 
3,5 4,3 4 4,9 3,8 4,2 4 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Іноземна 

мова 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

галузі 

Державне 

регулювання 

економіки 

Державне 

управління 

та 

державна 

служба 

Конфліктологія Маркетинг 
Управлінський 

аналіз 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються складні 
питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне 

4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,6 4,4 4,6 5 4,6 5 5 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 
відповідей на запитання),надається можливість задавати питання 

лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та 

ін. 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора при  
викладанні дисципліни 

4,5 4,6 4,8 4,8 4,6 5 5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 
забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять перелік 

рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,8 4,8 4,8 5 4,8 4,8 4,8 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 
накопичення балів є прозорою.  

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5 5 

 Середній бал  

 
4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,9 4,9 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

з/п 

 

 

 

Назва показника 

 

Назва дисципліни 

Глобалізація та 

політика 

національної 

безпеки 

Державна  

політика та 

врядування 

Місцеве 

самоврядування 

Публічне 

управління та 

управління 

змінами 

Публічні 

фінанси в 

умовах 

децентралізації 

Технологія 

адміністративн

ої діяльності 

Оцінка: 1-5 балів 

1.  Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на 

головному, здійснюється зв’язок з іншими навчальними 
дисциплінами, використовується презентація, володіння лекційним 

матеріалом вільне 

4,4 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 

2.  Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 
Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, 

рольові ігри, індивідуальні та групові презентації та  інше) 
3,8 5 4,5 4,6 4,7 4,6 

3.  Здійснюється  зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами 
завдань, відповідей на запитання),надається можливість задавати 

питання лекторові - під час читання лекції, після неї, усно, в 

письмовій формі та ін. 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

4.  На заняттях використовується  наочність, лекційні курси насичені 
інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, 

застосовуються результати власних наукових досліджень лектора 

при  викладанні дисципліни 

4,4 4,8 4,5 4,6 4,7 4,5 

5.  Кількість навчальних матеріалів по дисципліні, що представлені  в 

АСУ Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, 

забезпечують організацію самостійної роботи студента, містять 
перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

4,8 5 4,5 4,8 4,8 4,8 

6.  Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 
система накопичення балів є прозорою.  

4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 4,8 

 Середній бал  

 
4,5 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 

 

Дякуємо за Вашу участь у проведенні опитування. 

 

 

 

 

 

 


