


1 Наскільки доступно викладач розкриває матеріал, виділяє головні і 

роз’яснює складні моменти, дотримується логічної послідовності у викладі?  

2 Наскільки, на Вашу думку, викладач володіє навчальним матеріалом? 

3 Наскільки викладач уміє викликати і підтримати інтерес аудиторії до 

дисципліни?

4 Наскільки викладач був коректним та тактовним?

5 Наскільки викладач використовував сучасні та цікаві методи викладання? 

6 Наскільки викладач зрозуміло на першому занятті пояснив можливості

отримання балів за виконання завдань? 

7 Наскільки викладач об’єктивно та прозоро оцінював Ваші знання?

8 Наскільки викладач був вимогливим до здобувачів вищої освіти?

9 Наскільки викладач допоміг Вам здобути сучасні знання та вміння, 

практичні навички? 

10 Наскільки б я хотів(ла) надалі навчатися у цього викладача?



Вища математика за фаховим спрямуванням ;

Ботаніка;

Іноземна мова за фаховим спрямуванням;

Історія суспільства, державності та господарства України;

Хімія;

Агрометеорологія;

Українська мова за професійним спрямуванням;

Фізика с основами біофізики рослин.
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Наскільки викладач уміє викликати 

і підтримати інтерес аудиторії до 

дисципліни?

Наскільки, на Вашу думку, 

викладач володіє навчальним 

матеріалом?

Наскільки доступно викладач 

розкриває матеріал, виділяє головні 

і роз’яснює складні моменти, 

дотримується логічної послідовності 

у викладі?
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Максимальна 
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8.55 8.6 8.65 8.7

Наскільки викладач зрозуміло на 

першому занятті пояснив 

можливості отримання балів за 

виконання завдань?

Наскільки викладач 

використовував сучасні та цікаві 

методи викладання?

Наскільки викладач був коректним 

та тактовним?

8.62

8.7

8.62

Максимальна 

кількість балів - 10



8.6 8.62 8.64 8.66 8.68 8.7 8.72 8.74 8.76

Наскільки б я хотів(ла) надалі 

навчатися у цього викладача?

Наскільки викладач допоміг Вам 

здобути сучасні знання та вміння, 

практичні навички?

Наскільки викладач був вимогливим 

до здобувачів вищої освіти?

Наскільки викладач об’єктивно та 

прозоро оцінював Ваші знання?

8.75

8.71

8.66

8.73

Максимальна 

кількість балів - 10
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