
Результати опитування 2020-2021 р.н. 

 

43,3% респондентів є студентами І курсу, 23,3% - ІІ курс, 20% -ІІІ курс і 13,3% 

IV курс ОПП 204 «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

 

 

 

72,2% +20,9% респондентів вважають, що матеріали дисциплін викладаються 

якісно і доступно, 7 % вважають матеріали дуже рідко зрозуміло. 

  



 

Серед респондентів 82% вважають, що викладачі стежать за реакцією аудиторії, 

13% вважає, що викладачі нечасто відстежують реакцію аудиторії, 5% вважає, 

що таких викладачів більше 50%. 

 

 

 

 

Респонденти вважають в своїй більшості, що напруга і втома в аудиторіях 

знімається (90%). 

  



 

Одна група студентів (92,3%) вважають, що викладачами завжди підтримується 

творчий підхід і інтерес до дисциплін, а інша група (7,7%)– дуже рідко. 

 

 

 

 

 

33,3% здобувачів вважають, можна змінити тематику окремих дисциплін, але не 

проявляють в цьому ініціативи. 

  



 

Всі респонденти вважають, що викладачі на освітній програмі завжди 

намагаються розкрити питання від студента. 

 

 

 

21,1% здобувачів вважають, що підходи до викладання застарілі. 

 

  



 

66,7% здобувачів зацікавлені в лекційних матеріалах. 

 

 

 

 

16,7% здобувачів з усіх респондентів користується думками інших, не вбачаючи 

в цьому плагіат. 

  



 

Здобувачі, які пройшли опитування, відвідували заняття більше 50% часу 

викладання освітньої програми на 1 році навчання. 

 

 

 

Всі респонденти вважають, що контрольні заходи є повністю прозорими. 

  



 

83,3% здобувачів неперевантажені самостійною роботою. 

 

 

 

 

83,3% опитаних респондентів вважають методи викладання дисциплін  новими 

та сучасними. 

 

  



За результатами навчання на ОПП 204 «Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 2020-2021 н.р. 

СВО Бакалавр 

Виявлені наступні позитивні практики: 

1. більшість респондентів вважають, що матеріали дисциплін викладаються 

якісно і доступно; 

2. викладачі на освітній програмі завжди намагаються розкрити питання 

студентів; 

3. більшість здобувачів вважають достатньо сучасними підходи до 

викладання; 

4. більшість здобувачів зацікавлені в лекційних матеріалах; 

5. всі респонденти вважають, що контрольні заходи є повністю прозорими; 

важливі негативні практики, що мають бути покращеними чи видаленими в 

2021-2022 н.р.: 

1. здобувачів хвилює напруга і втома, яку б вони бажали зменшити під час 

викладання дисциплін; 

2. є незначна частина студентів, які недостатньо усвідомлюють питання 

плагіату та антиплагіату. 


