Результати анкетування
здобувачів вищої освіти ООП «Кінологія» ОС «Магістр» заочної форми
навчання щодо якості освітньої діяльності під час вивчення навчальної
дисципліни Системи нормування годівлі тварин
Викладач: Цвігун А. Т.
В зв’язку з епідеміологічною ситуацією, анкетування щодо оцінювання
студентами якості освітньої діяльності було проведено в електронній формі. З
10 студентів відповіді отримали від 8 здобувачів.
На питання:
Як Ви вважаєте, ця дисципліна:

8
6
4
2
0

Потрібна для майбутньої професійної
діяльності
Добре забезпечена літературою та
методичними матеріалами
Дає нові знання, розширює світогляд

Дає практичні вміння і навички

Є занадто складною

Під час проведення заняття з дисципліни «Системи нормування годівлі
тварин» викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні
моменти, виділяв головне у темі; чітко визначив вимоги та надав рекомендації
щодо виконання самостійної роботи; знайомив студентів з регламентом, де
зазначено критерії оцінювання, та чітко його дотримувався; заняття
проводилися із використанням мультимедійного проектора, роздаткового
матеріалу; був привітним та ввічливим, шанобливо ставився до всіх студентів.

Як Ви вважаєте, під час роботи з навчальною дисципліною
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Відповідає дійсності

Переважно відповідає дійсності

Частково відповідає дійсності

Переважно не відповідає дійсності

Категорично не відповідає дійсності

Вам довелося дати хабар:
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Вам довелося дати хабар (грошову
винагороду, подарунок, послугу)
викладачу
Так

Ні

На твердження чи довелося дати хабар (грошову винагороду, подарунок,
послугу) викладачу 100 % респондентів відповіли «Ні».
На питання про загальну оцінку роботи викладача Цвігуна А.Т. з
дисципліни «Системи нормування годівлі тварин» - 63 % вказали «дуже
добре», 37 % - «добре».
Надайте, будь ласка, загальну оцінку роботи викладача з цієї
дисципліни
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Отже, Цвігун А.Т. чітко навів мету і завдання дисципліни та повністю
розкрив важливість дисципліни для кінологів.

Результати анкетування
здобувачів вищої освіти ООП «Кінологія» ОС «Магістр» заочної форми
навчання щодо якості освітньої діяльності під час вивчення навчальної
дисципліни Генетика популяцій
На питання:

Викладач Шуплик В.В.

Як Ви вважаєте, ця дисципліна:
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Потрібна для майбутньої професійної діяльності
Добре забезпечена літературою та методичними
матеріалами
Дає нові знання, розширює світогляд
Дає практичні вміння і навички

Під час проведення заняття з дисципліни «Генетика популяцій»
викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні моменти, виділяв
головне у темі; чітко визначив вимоги та надав рекомендації щодо виконання
самостійної роботи; знайомив студентів з регламентом, де зазначено критерії
оцінювання, та чітко його дотримувався; заняття проводилися із
використанням мультимедійного проектора, роздаткового матеріалу; був
привітним та ввічливим, шанобливо ставився до всіх студентів.

Як Ви вважаєте, під час роботи з навчальною дисципліною
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Переважно не відповідає
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Категорично не відповідає
дійсності
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На питання про загальну оцінку роботи викладача Шуплика В.В. з
дисципліни «Генетика популяцій» - 75 % вказали «дуже добре», 25 % «добре».

Отже, Шуплик В.В. чітко навів важливість дисципліни та повністю
розкрив значення її для кінологів.

