
РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (2 курс)  
№ 

п/п 

 

Іноземна 

мова 

(Власюк Ю.Л.) 

Історія України та 

етнокультурологія 

(Бойко Ю.М.) 

Вища та 

прикладна 

математика 

(Левчук О.В.) 

Економічна 

теорія (основи 

економічної 

теорії) 

(Брояка А.А.) 

Кулінарна 

етнологія 

(Табенська 

О.І.) 

Мікробіологія 

(Фаріонік Т.В.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський 

К.Б.) 

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 

3,9 4,2 4,04 4,3 4,5 3,9 4,8 

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та  інше)  

3,9 3,5 4,2 4,04 4,5 3,8 4,8 

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

3,5 3,8 4,04 4,3 4,4 3,4 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  

3,6 4,3 4,2 4,4 4,5 4,09 4,8 

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці 

знань і умінь студентів; система накопичення  є 

прозорою.  

3,5 4,2 4,04 4,3 4,6 4,1 4,8 

 Середній бал 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 3,9 4,8 

 Рейтинг  VII V IV III II VI I 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (3 курс)  
№ 

п/п 

 

Іноземна мова 

(Власюк Ю.А.) 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

галузі 

(Киш Л.М.) 

Господарське 

право 

(Маньгора Т.В.) 

Організація 

ресторанного 

господарства 

(Лопатюк Р.І) 

Політологія 

(Богатчук С.С.) 

Технологія 

продукції 

ресторанного 

господарства 

(Овсієнко С.С.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

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 3,8 3,6 4,5 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)  

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

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

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

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці 

знань і умінь студентів; система накопичення  є 

прозорою.  

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

 Середній бал 3,9 3,9 3,6 4,6 4,1 3,8 4,3 
 Рейтинг IV IV VI I III V II 

 

 



Результати  

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті  

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 241– Готельно-ресторанна справа (4 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Іноземна 

мова 

(Власюк Ю.Л.) 

Кейтеринг 

(Іващенко А.В.) 

Логістика 

(Потапова Н.А.) 

Маркетинг 

(Логоша Р.В.) 

Організація 

готельного 

господарства 

(Лопатюк Р.І) 

Устаткування 

закладів ГРГ 

(Зозуляк І.А.) 

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 4,9 4,8 4,7 

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та  інше) 

4,2 4,4 4,4 4,7 4,9 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. 

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

4,4 4,4 4,4 4,9 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 

4,3 4,3 4,2 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. 

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

 Середній бал 4,4 4,4 4,4 4,8 4,8 4,6 
 Рейтинг III III III I I II 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 242 Туризм (2 курс)  
№ 

п/п 

 
Іноземна  

мова 

(Волошина О.В.) 

Історія України та 

етнокультурологія 

(Бойко Ю.М.) 

Вища та 

прикладна 

математика 

(Левчук О.В.) 

Економічна 

теорія (основи 

економічної 

теорії) 

(Брояка А.А.) 

Кулінарна 

етнологія 

(Табенська О.І.) 

Основи 

туризмознавства 

(Табенська О.І.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

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 

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

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні 

та групові презентації та  інше)  

3,1 3 4,4 3,5 4,8 4,6 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. 

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

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

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

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці 

знань і умінь студентів; система накопичення  є 

прозорою  

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

 Середній бал 3,5 3,5 4,2 3,7 4,7 4,5 4,1 
 Рейтинг  V V II IV I II III 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 242 Туризм (3 курс)  
№ 

п/п 

 
Іноземна 

 мова 

 (Власюк Ю.Л.) 

Гігієна та 

санітарія 
(Фаріонік Т.В.) 

Організація 

виставкової 

діяльності 
(Головня О.М.) 

Організація 

рестораного 

господарства 
(Лопатюк Р.І.) 

Організація 

туристичних 

подорожей 
(Іващенко А.В.) 

Політологія 
(Богатчук 

С.С.) 

Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності 
(Піковська Т.В.) 

Страхування 

в туризмі 
(Марценюк О.В.) 

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 3,8 4 4,7 4,7 3,7 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)  

4,7 4 4,2 4,3 4,3 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. 

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

4,3 3,8 4,2 4,7 4,7 3,7 4,5 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 4 4,5 4,5 3,5 4 3,8 

6 Забезпечується дотримання встановлених 

критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення  є прозорою  

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

 Середній бал 4,6 4,0 4,1 4,6 4,6 4,0 4,3 4,1 
 Рейтинг  I III II I I III II II 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 242 Туризм (4 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Іноземна 

мова 
(Власюк Ю.Л.) 

Міжнародний 

туристичний 

бізнес 
(Прилуцький А.М.) 

Міжнародне 

митне 

регулювання 

(Дюк А.А.) 

Маркетинг 

(Логоша Р.В.) 

Міжнародні 

транспортні 

перевезення 
(Прилуцький А.М.) 

Організація 

готельного 

господарства 

(Лопатюк Р.І.) 
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 4,5 4,3 4,7 4,2 4,7 

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні 

та групові презентації та  інше) 

3,3 4,3 4,3 4,3 4,0 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. 

3,6 4,3 4,3 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 

3,6 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 

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 

3,3 4,2 4,0 4,2 3,8 4,7 

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань 

і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою. 

3,8 4,2 4,3 4,7 4,4 4,5 

 Середній бал 3,5 4,3 4,2 4,4 4,1 4,4 
 Рейтинг V II III I IV I 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 051 Економіка (2 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Іноземна мова 

(Ковальова К.В.) 

Історія України та 

етнокультурологія 

(Бойко Ю.М.) 

Вища 

математика 

(Шевчук О.Ф) 

Політекономія 

(Хаєцька О.П.) 

Теологія 

(Левчук К.І.) 

Українська 

мова 

професійного 

спрямування 

(Смагло Н.С.) 

Фізичне 

виховання 
(Городенко А.П.) 

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 4,2 4,8 4,5 4,2 4,3 4,7 

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні 

та групові презентації та  інше) 

4 3,7 5 4,6 3,8 4,5 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. 

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

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

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

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань 

і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою. 

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

 Середній бал 4,0 4,3 5,0 4,6 4,1 4,2 4,6 
 Рейтинг VІ ІІІ І ІІ V IV ІІ 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 051 Економіка (3 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Організація 

зовнішньої 

торгівлі 
(Паламаренко Я.В.) 

Дослідження 

операцій 

(Рузакова О.В.) 

Економічний 

аналіз  

(Томчук О.Ф.) 

Макроекономіка  

(Хаєцька О.П.) 

Міжнародна 

економіка 
(Ковальчук С.Я.) 

Ділова іноземна 

мова  

(Ковальова К.В.) 

Фінанаси 

(Вдовенко Л.О.) 

Фізичне 

виховання 

(Бочарова В.Б.) 

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 3,8 4,0 4,7 3,7 3,7 4,5 4,2 

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість 

до дисципліни. Використовуються активні 

методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  

інше) 

4,7 4,0 4,2 4,4 3,5 4,0 4,3 4,0 

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 4,0 4,2 4,8 3,2 4,5 4,0 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 

4,3 3,8 4,2 4,7 3,8 3,7 4,0 4,0 

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 4,0 4,0 4,5 3,5 3,5 3,8 4,7 

6 Забезпечується дотримання встановлених 

критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою. 

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

 Середній бал 4,6 4,0 4.1 4,6 3,7 4,0 4,1 4,3 
 Рейтинг І ІІІ ІІ І V ІІІ ІІ IV 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 051 Економіка (4 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

галузі  

(Зелінська О.В.) 

Економіка 

зарубіжних 

країн  

(Дюк А.А.) 

Економічна 

кібернетика 

(Коляденко С.В.) 

Маркетинг 

(Логоша Р.В.) 

Оптимізаційні 

методи та моделі 

(Ушкаленко І.М.) 

Теорія 

європейського 

еколого-

економічного 

розвитку 

(Ковальчук С.Я.) 

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 

5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,0 

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні 

та групові презентації та  інше) 

4,7 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 

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. 

5,0 4,3 5,0 4,7 5,0 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 

5,0 4,3 5,0 4,7 5,0 4,0 

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 4,3 5,0 4,3 5,0 5.0 

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань 

і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою. 

4,7 4,3 5,0 5,0 5.0 4,7 

 Середній бал 4,8 4.4 4,9 4,8 5.0 4,4 

 Рейтинг III IV II III I IV 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Інформаційні 

технології 

(Рузакова О.В.) 

Історія України та 

етнокультурологія  

(Бойко Ю.М.) 

Вища  

математика 

(Шевчук О.Ф) 

Політекономія 

(Хаєцька О.П.) 

Українська мова 

професійного 

спрямування 

(Смагло Н.С.) 

Фізичне 

виховання 
Ровінський К.Б.) 

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

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні 

та групові презентації та  інше) 

3,7 3,8 4,8 4,3 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. 

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

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

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці знань 

і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою. 

4,1 4,1 4,7 4,7 4,1 4,8 

 Середній бал 4,0 4,0 4,8 4,5 4,2 4,4 

 Рейтинг V V І ІІ IV ІІІ 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (3 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Бухгалтерський 

облік  

(Коваль Л. В.) 

Бізнес-

планування 

(Кубай О.Г.) 

Етика бізнесу та 

управління 

(Бєлкін І.В.) 

Макроекономіка  

(Хаєцька О.П.) 

Міжнародна 

економіка 

(Ковальчук С.Я.) 

Соціологія 

(Маньгора В.В.) 

Статистика 

(Федоришина Л.І.) 

Фінанси 

(Вдовенко Л.О.) 

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

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

4,6 4,7 4,8 4,9 3,8 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 4,8 4,7 5,0 4,3 4,5 4,7 4,5 

6 Забезпечується дотримання встановлених 

критеріїв оцінювання, вимогливості і 

об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; 

система накопичення балів є прозорою. 

4,6 4,6 4,5 4,6 4,2 4,7 4,6 4,3 

 Середній бал 4,6 4,6 4,7 4,8 3,9 4,6 4,7 4,5 

 Рейтинг ІІІ ІІІ ІІ І V ІІІ ІІ IV 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (4 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

галузі 

(Зелінська О.В.) 

Економіка 

зарубіжних 

країн  

(Дюк А.А.) 

Економіка 

торгівельного 

підприємництва 

(Паламаренко Я.В.) 

Маркетинг 

(Логоша Р.В.) 

Оптимізаційні 

методи та моделі 

(Ушкаленко І.М.) 

Підприємництво  

(Сахно А.А.) 

Соціологія 

(Маньогора В.В.) 

Товарознавство 

(продовольчі та 

непродовольчі 

товари) 

(Новгородська Н.В.) 

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 4,7 4,5 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) 

4,2 

 

4,5 

 
4,0 4,6 4,8 4,5 4,7 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. 

4,6 

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

 

4,4 

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

4,2 

 
4,4 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 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 4,6 4,3 4,6 4,7 4.6 4,6 4,5 

 Середній бал 4,4 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,4 

 Рейтинг IV III V II I III II IV 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 122 Комп’ютерні науки (2 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Іноземна 

 мова  

(Ковальова К.В.) 

Історія України та 

етнокультурологія 

( Бойко Ю.М.) 

Вища   

математика 

(Шевчук О.Ф.) 

Інформаційні 

технології 

(Рузакова О.В.) 

Українська мова 

професійного 

спрямування 

(Смагло Н.С.) 

Фізика 

(Дзідзь В.Г.) 

Фізичне 

виховання 

(Городенко А.П.) 

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

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні та 

групові презентації та  інше) 

3,1 3,6 4,8 3,9 2,7 4,1 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. 

3,1 3,8 4,9 3,6 2,7 4,1 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 

3,6 3,1 4,8 3,9 2,9 3,6 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 

3,8 3,3 4,8 4,07 2,6 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. 

3,3 3,1 4,8 3,9 2,9 4,1 4,7 

 Середній бал 3,3 3,3 4,8 3,9 2,7 4,0 4,6 
 Рейтинг V V I IV VI III II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 122 Комп’ютерні науки (3 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

Інтелектуальний 

аналіз даних 

(Юрчук Н.П.) 

Алгоритмізація та 

програмування 

(Коляденко Д.Л.) 

Комп'ютерна 

графіка 

(Денисюк В.О.) 

Комп'ютерна 
схемотехніка та 

архітектура 

комп'ютерів 
(Цирульник С.М.) 

Моделювання 

систем 

(Рузакова О.В.) 

Операційна 

система 

(Білинський Й.Й.) 

Програмування С# 
(Цирульник С.М.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

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

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість 

до дисципліни. Використовуються активні 

методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та  

інше) 

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

4,3 4,56 4,7 3,9 4,3 4,1 3,5 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 

3,9 4,5 4,5 3,8 4,3 4,1 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 

4,1 4,5 4,6 4,4 4,4 4,2 3,7 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 4,7 4,8 3,9 4,5 4,5 4,2 4,4 

 Середній бал 4,1 4,5 4,7 4,0 4,4 4,2 3,7 4,4 
 Рейтинг V II I VI III IV VII III 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність 122 Комп’ютерні науки (4 курс)  

№ 

п/п 
Назва показника 

WEB- 

технології та 

WEB дизайн 

(Зелінська О.В.) 

Мікропроцесорні 

системи 

управління 

(Цирульник С.М.) 

Операційна 

система 

(Білинський Й.Й.) 

Програмування 

JAVA 

(Волонтир Л.О.) 

Системний 

аналіз 

(Коляденко С.В.) 

Теорія 

прийняття 

рішень 

(Красиленко В.Г.) 

Технологія 

розподільчих систем 

та паралельних 

обчислень 

(Білинський Й.Й.) 

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

2 Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та  інше) 

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

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 4,9 4,8 4,8 4,5 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 

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

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

6 Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці 

знань і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою. 

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

 Середній бал 4,5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,8 4,6 
 Рейтинг IV I II III IV I III 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальність 208 «Агроінженерія» (2 курс ) 

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Історія України та 

етнокультурологія 

(Богатчук С.С.) 

Українська мова 

професійного 

спрямування 

(Холод І.В.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

(Крикун О.А.) 

Фізика 

(Дзісь В.Г.) 

Нарисна 

геометрія та 

інженерна 

графіка 

(Джеджула О.М.) 

Вища 

математика 

(Дубчак В.М.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

4,2 4,6 4,7 4,8 3,9 4,1 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. 

4.5 4.5 4,5 4,5 4,1 4,2 4,1 

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

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

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

 Середній бал  4,4 4,6 4,6 4,6 4,1 4,2 4,1 
 Рейтинг II I I I IV ІІІ IV 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія (3 курс)  

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Трактори і 

автомобілі 

 (Комаха В.П.) 

Теплотехніка 

(Музичук В.І.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

Паливно-

мастильні 

матеріали 

(Рябошапка В.Б.) 

Безпека праці та 

життєдіяльності 

(Солона О.В.) 

Сільськогосподар

ські машини 

(Паладійчук Ю.Б.) 

Механіка 

матеріалів і 

конструкцій 

(Сивак М.І.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

4,1 4,1 4,5 4,4 4,4 4,6 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. 

4.3 4.3 4,4 4,4 4,4 4,5 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 4,2 4,5 4,4 4,5 4,6 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  

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

4,2 3,9 4,4 4,3 4,4 4,4 4,1 

 Середній бал 4,2 4,2 4,5 4,4 4,5 4,5 4,3 
 Рейтинг IV IV I II I I III 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія (4курс) 

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Електропривод і 

автоматизація 

(Ярошенко Л.В.) 

Механіко-

технологічні 

властивості с.-

г.матеріалів 

(Курило В.Л.)  

Підйомно-

транспортні 

машини 

(Токарчук О.А.) 

Інженерна 

екологія 

(Алєксєєв О.О.) 

Гідропривід 

(Руткевич В.С.) 

С.-г. машини 

(Пришляк В.М.) 

Експлуатація 

машин та 

обладнання 

(Холодюк О.В.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

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

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 4,7 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 

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

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

 Середній бал  4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,9 
 Рейтинг IIІ IІІ IІ IІІ IІ ІІ I 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2 курс) 

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Історія України  

та етнокульту- 

рологія 

(Богатчук С.С.) 

Українська мова 

професійного 

спрямування 

(Холод І.В.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський 

К.Б.) 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

(Крикун О.А.) 

Фізика 

(Дзісь В.Г.) 

Інженерна та 

комп`ютерна 

графіка 

(Джеджула О.М.) 

Вища 

математика 

(Дубчак В.М.) 

Технологія 

виробництва 

продукції 

рослинництва 

(Мазур О.В.) 

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 4,5 4,5 4,2 4,1 4,1 4 3,8 

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

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

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

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

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

6 

Забезпечується дотримання встановлених критеріїв 

оцінювання, вимогливості і об'єктивності в оцінці 

знань і умінь студентів; система накопичення балів є 

прозорою.  

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

 Середній бал  4,1 4,3 4,2 4,0 4,0 4,2 4,0 3,9 
 Рейтинг IІІ I IІ IV IV IІ IV V 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (3 курс ) 

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

Електричні 

мережі 

(Возняк О.М.) 

Гідравліка 

(ШаргородськийС.А.) 

Теоретичні 

основи 

електротехніки 

(Граняк В.Ф.) 

Прикладна 

математика 

(Дзісь В.Г.) 

Монтаж 

енергообладнання і 

системи керування 

(Ярошенко Л.В.) 

Електротехніка 

та цифрова 

схемотехніка 

(Стаднік М.І.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

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

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

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

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

 Середній бал  4,1 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 4,4 
 Рейтинг IV IІІ IІ I IІІ IІІ I 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (4 курс)  

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Основи 

електро-

постачання 

(Возняк О.М.) 

Машини та 

обладнання АПК 

(Яропуд В.М.) 

Електронні 

пристрої в 

системах 

керування 

(Гайдамак О.Л.) 

Теоретичні 

основи 

автоматики 

(Стаднік М.І.) 

Електротехно-

логії та 

освітлення 

(Матвійчук 

В.А.) 

Електричні 

машини 

(Ярошенко Л.В.) 

Основи 

електроприводу 

(Ярошенко Л.В.) 

Діагностування 

електрообладна

ння 

(Рубаненко О.Є.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

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

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

4 

На заняттях використовуєтьсятнаочність, лекційні 

курси насичені інформацією щодо досягнень 

вітчизняної і світової науки, застосовуються 

результати власних наукових досліджень лектора 

при викладанні дисципліни 

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

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

 Середній бал  4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
 Рейтинг I I IІ І I I I І 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності  133 «Галузеве машинобудування» (2 курс)  

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Історія України та 

етнокультурологія 

(Богатчук С.С.) 

Теологія 

(Мазило І.В.) 

Фізичне 

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

(Крикун О.А.) 

Фізика 

(Дзісь В.Г.) 

Інформаційні 

технології 

(Рузакова О.В.) 

Вища 

математика 

(Дубчак В.М.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

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

4,6 4,5 4,3 4,4 4,2 4,9 4,1 

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

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

 Середній бал  4,3 4,2 4,3 4,4 4,2 4,7 4,2 

 Рейтинг IIІ IV IIІ II IV I IV 



 

РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (3 курс)  

№ 

з/п 
Назва показника 

Назва дисципліни 

Фізичне  

виховання 

(Ровінський К.Б.) 

Деталі машин та 

основи 

конструювання 

(Полєвода 

Ю.А.) 

Теорія різання, 

металообробне 

обладнання та 

інструменти 

(Веселовська Н.Р.) 

Опір 

матеріалів 

(Сивак Р.І.) 

Іноземна 

мова 

(ЛагутінаН.В.) 

Теорія 

механізмів і 

машин 

(Солона О.В.) 

Аналіз 

технологічних 

систем 

(Спірін А.В.) 

Основи 

керування 

 с.-г. технікою 

(Єленич А.П.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, 

індивідуальні та групові презентації та інше) 

4,9 4,9 4,9 4,7 4,7 4,9 4,9 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. 

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

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

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

 Середній бал  4,8 4,9 4,9 4,7 4,7 4,9 4,9 4,9 
 Рейтинг II I I III III I I I 



РЕЗУЛЬТАТИ 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в університеті 

інженерно-технологічного факультету спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 4 курс  

№ 

з/

п 

Назва показника 

Назва дисципліни 

Ремонт машин 

(Труханська 

О.О.) 

Процеси та 

апарати харчових 

виробництв 

(Севостьянов І.В.) 

Електротехніка 

електроніка та 

мікропроцесорна 

техніка 

(Гайдамак О.Л.) 

Технологічне 

обладнання 

переробних та 

харчових 

виробництв 

(Зозуляк І.А.) 

Експлуатація та 

обслуговування 

машин 

(Кондратюк Д.Г.) 

Гідравліка, 

гідро-, 

пневмоприводи 

(Руткевич В.С.) 

Електропри-

лад і 

автоматизація 

(Ярошенко 

Л.В.) 

Механізація 

навантажувальн

их 

транспортних 

та складських 

робіт 

(Токарчук О.А.) 

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

2 

Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до 

дисципліни. Використовуються активні методи 

проведення занять (дискусії, рольові ігри, індивідуальні 

та групові презентації та інше) 

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

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

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

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

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

 Середній бал 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 
 Рейтинг II ІІ IIІ I І IІ ІІ ІІІ 

 

 


