
Результати анонімного анкетування здобувачів ступеня доктора 

філософії третього освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальності 

101 «Екологія» щодо якості викладання. 

*Кількість респондентів: 4 

*Анкетування проводилось: 01-15.04.2020р. кафедрою екології лісу та 

безпеки життєдіяльності. 

Оцінка проводилась за п’ятибальною шкалою (1-5 балів), де:  

1 бал – низький рівень;  

2 бали – задовільний рівень;  

3 бали – середній рівень; 

4 бали – достатній рівень;  

5 балів – високий рівень 

 

Середня оцінка становить: 

1. Наскільки викладачі фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства під час викладання дисциплін були відкриті 

та доступні? 

5 – високий рівень 

2. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства під час викладання матеріалу був коректним 

та тактовним? 

5 – високий рівень 

3. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства під час викладання дисципліни 

використовував сучасні та цікаві методи викладання? 

4.5 – між достатнім та високим рівнем 

4. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства зрозуміло на першому занятті пояснив 

можливості отримання балів за виконання завдань? 

4.5 – між достатнім та високим рівнем 



5. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства об’єктивно та прозоро оцінював Ваші 

знання? 

4.5 – між достатнім та високим рівнем 

6. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства був вимогливим під час підсумкового 

семестрового контролю? 

4.75 –високий рівнем 

7. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства допоміг Вам здобути сучасні знання та 

вміння? 

4.5 – між достатнім та високим рівнем 

8. Наскільки викладач фахових дисциплін з факультету екології і права та 

факультету лісового господарства допоміг Вам набути практичні навички? 

4 бали – достатній рівень;  

9. Наскільки, на Вашу думку, викладачі загальноосвітніх дисциплін 

володіють навчальним матеріалом? 

5 – високий рівень 

10. Наскільки для Вас було ефективним вивчення іноземної мови під час 

навчання? 

4.75 –високий рівнем 

11. Чи достатній на Ваш погляд Ваш рівень володіння іноземною мовою для 

складання іспиту для підтвердження знань іноземної мови на рівні В2 після 

курсу вивчення іноземної мови під час навчання? 

4 бали – достатній рівень;  

 

 

Результати анкетування вказують на достатній рівень задоволеності 

респондентів. 

  



Результати анонімного анкетування здобувачів ступеня доктора 

філософії третього освітньо-наукового рівня, щодо задоволеності 

організацією освітнього процесу и зі спеціальності 101 «Екологія». 

*Кількість респондентів: 4 

*Анкетування проводилось: 01-15.04.2020р. кафедрою екології лісу та 

безпеки життєдіяльності. 

№ Питання Середній бал 

1 Оцініть рівень інформування на 

вашій освітній програмі (за 100 

бальною шкалою): 

 розклад занять 100 

 розклад заліків та екзаменів 100 

 критерії проміжних 

щорічних атестацій 98,5 

 строки і способи 

проведення викладацької практики 98,75 

 наявність та варіанти 

користування навчально-

методичними матеріалами до 

дисциплін програми 98,75 

 повідомлення про умови 

дотримання правил безпеки під час 

роботи 100 

2 Оцініть частоту та корисність 

контактів за 100 бальною 

шкалою): 

 з відділом аспірантури  100 

 з деканатом факультету 98,75 

 із працівниками бібліотеки 95 

 з науковим керівником 100 

 з викладачами навчальних 

дисциплін 95 

 з іншими особами, до яких 

ви звертались за консультаціями з 

фахових питань 95 

3 Оцініть рівень психологічного 

навантаження під час навчання 

в аспірантурі (за 100 бальною 

шкалою): 

 1-2 рік; 94,25 

 3-4 рік 100 



4 Оцініть рівень ваших 

компетентностей (за 100 

бальною шкалою): 

 загальні (філософія….., 

іноземна мова, моделювання…., 

педагогіка ….) 

96,75 

 *фахові (професійні) 95,5 

5 Оцініть можливість вибору 

окремих дисциплін на програмі, 

корисних для вашого власного 

дослідження (за 100 бальною 

шкалою) 

 

95 

6 Оцініть рівень задоволення 

вашим індивідуальним 

навчальним планом (за 100 

бальною шкалою) 

97 

7 Назвіть дисципліни, які можна 

додати в навчальний план 

Були запропоновані наступні: 

моніторинг забруднення водних об’єктів, 

фахове правознавство, вірусологія та 

мікробіологія 

8 Назвіть теми, які можна додати 

до існуючих в навчальному 

плані дисциплін: 

 дисципліна; 

Були запропоновано: 

вірусологія та мікробіологія 

 тема Поширення ВТМ у лісових насадженнях 

9 Назвіть ваші невраховані під 

час навчання: 

 потреби; 

- 

 інтереси - 

 

 

 

Результати анкетування вказують на високий рівень задоволеності 

організацією освітнього процесу респондентів.  

 

 

 


