
Результати анкетування  

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Кам’янського медичного коледжу «Викладач очима студента» 

за 2019/2020 навчальний рік 

 
В анкетуванні взяло участь 89 зі 100 здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, що складає 89%. 

Мета дослідження – вивчення думок і поглядів здобувачів вищої освіти 

стосовно якості та рівня викладання дисциплін педагогічними та науково-

педагогічними працівниками Кам’янського медичного коледжу. Респондентам 

було запропоновано оцінити діяльність викладачів за 13 критеріями, які дають 

змогу об’єктивно оцінити роботу викладачів: професійність, комунікативну 

культуру, практичну спрямованість інформації, рівень особистісної організації 

викладача, відповідність рівня викладання вимогам часу, вміння стимулювати 

студентів до самостійності в процесі навчання, оберненість на індивідуальність 

студента.  

Задачі дослідження:   

- встановити рейтинг викладачів відповідно до поставлених питань; 

- узагальнити отримані результати за заявленими критеріями; 

- зробити чіткі висновки щодо наявних проблем у взаємодії учасників 

освітнього процесу; 

-  запропонувати дієві заходи щодо покращення якості організації 

освітнього процесу. 

 

Загальний рейтинг викладачів за результатами анкетування 

здобувачів вищої освіти:  
  

  Василенко Є.П.  5,000 

  Сушко С.М.        5,000 

   Шитикова Т.В.  4,996 

   Чертова Л.А.  4,994   

  Лончук Н.В.  4,981   

   Харченко С.Є.  4,977   

   Казакевич Л.І.  4,976   

   Гляненко К.А.  4,975   

  Якубович Н.О.  4,968   

  Маглиш Л.Б.  4,966   

  Шостак С.І.  4,964   

  Бузажи І.О.  4,956   

   Клименкова С.В. 4,954    

  Ткаченко Д.П.  4,948 

  Миршавка Л.І  4,947 

  Самарець Е.Ф.  4,944 

   Воробей Є.С  4,936   

  Ляшенко Н.Ю.  4,934 

   Носар А.Е.  4,933   

  Попова В.А.   4,932   

  Пономаренко О.А. 4,930   

   

 



  Захолодило І.В  4,927   

  Борощук В.О.  4,927   

  Тімофеєва Т.В.  4,923 

  Лагун А.І.  4,919   

   Вільгусевич В.Ф. 4,919 

  Попова О.В.  4,918 

   Зюкіна А.П.  4,917   

   Зубенко А.П.  4,916   

  Вишневський В.О. 4,915   

  Войтенко Т.О.  4,913 

  Соснова В.А.  4,911   

  Кривошапко Л.О. 4,911 

  Каліон Г.В.  4,909   

  Рудзік Л.Б.  4,909 

   Яловий Л.М.  4,900   

  Щигорцова О.В. 4,900 

   Конох М.С.  4,898   

  Деркачов Е.А.  4,864   

  Верник Г.Г.  4,864   

   Волков О.О.  4,865 

  Курдаченко О.Л. 4,865 

  Клименко Е.Г.  4,855 

  Ігнатенко Т.Ф.  4,846 

  Бондаренко Л.Г. 4,846   

  Нерсесян В.М.   4,846 

  Кікоть О.Ю.  4,801   

  Мякушко В.А.  4,773 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 За підсумками анкетування за 2019-2020 навчальний рік укладено 

рейтинг викладачів та було встановлено, що здобувачі вищої освіти задоволені 

якістю організації освітнього процесу та рівнем викладання дисциплін у 

коледжі. 

Анкетування проводилось за наступними критеріями: 

1. На початку курсу викладач ознайомив з навчальною програмою, метою 

курсу, вимогами до занять та іспиту. 

2. Викладання дисципліни логічне і послідовне. 

3. Викладає матеріал зрозуміло, пояснює складні питання, виділяє головне 

та суттєве. 

4. Володіє увагою аудиторії, спонукає до дискусії, вміє зняти напруження і 

втому. 

5. За потребою викладач проводить консультації. 

6. Має високу культуру мови, чіткість дикції, комунікативні здібності. 

7. Заняття орієнтовані на професійну діяльність. 

8. Стимулює творчість студентів з самостійної навчальної та науково-

дослідної роботи. 

9. Ерудований, своїм викладанням сприяє зростанню освітніх досягнень 

студентів. 

 



10. Доброзичливий, має почуття гумору, уміє володіти собою. 

11. Об’єктивно оцінює знання. 

12. Використовує новітні технології та сучасне обладнання у процесі 

навчання. 

13. Організований, дотримується розкладу занять. 

 

Слід відмітити логічне та послідовне викладання дисциплін усіма 

викладачами; найвищу оцінку отримали  Василенко Є.П., Миршавка Л.І., 

Сушко С.М., Харченко С.Є., Чертова Л.А., Шитикова Т.В. 

З критерію «Викладає матеріал зрозуміло, пояснює складні питання, 

виділяє головне та суттєве»  студенти відмітили: Василенко Є.П., Вільгусевич 

Е.Ф., Войтенко Т.О., Миршавку Л.І, Сушка С.М.. 

 З критерію «Володіє увагою аудиторії, спонукає до дискусії, вміє зняти 

напруження і втому»  найвищу оцінку отримали: Василенко Є.П., Лагун А.І., 

Лончук Н.В., Попова В. А., Сушко С.М. 

З критерію «Заняття орієнтовані на професійну діяльність» найвищу 

оцінку отримали:  Борощук В.О., Василенко Є.П., Зюкіна А.П., Миршавка Л.І, 

Ткаченко Д.П., Сушко С.М., Шостак С.І., Якубович Н.О.  

З критерію «Стимулює творчість студентів з самостійної навчальної та 

науково-дослідної роботи»  найвищу оцінку отримали: Василенко Є.П., 

Вільгусевич Е.Ф., Казакевич Л.І., Носар А.Е., Сушко С.М.,  Шитикова Т.В., 

Шостак С.І. 

За результатами анкетування респонденти зазначили високий рівень  

використання новітніх технологій та сучасного обладнання в процесі навчання. 

 Зважаючи на результати анкетування, можна зробити наступні висновки:  

 - позитивно  оцінюється робота викладачів, орієнтована на професійну 

діяльність здобувачів вищої освіти та можливість кар’єрного зростання: 

 - респонденти відмітили ерудованість викладачів, що сприяє зростанню 

освітніх досягнень студентів; 

 - респондентами визначено значний рівень комунікативних 

компетентностей при викладанні та спілкуванні;  

 - респондентами вказано на відповідність навчальної інформації 

сучасним вимогам; 

 - визначено об’єктивність в оцінці знань здобувачів вищої освіти та 

достатній рівень самоорганізації викладача; 

 - вказано на наявність постійного  взаємозв’язку між викладачем та 

студентом у разі потреби в консультації  або у вирішенні питань, які 

виникають. 

 Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання 

дисциплін обговорені на засіданні відділу забезпечення якості освіти коледжу з 

метою подальшого удосконалення та підвищення якості реалізації освітньо-

професійної програми. 

 

 

 

 


