
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Назва дисципліни Агроекологічні основи застосування добрив 

ПІП викладача Прасол В.І. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]     Дуже рідко (100%). 

Жін. [ ]              

                          

                         

  



Назва дисципліни Агрометеорологія 

ПІП викладача Кравченко Н. В. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
66,6% 33,3% 

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [33,3%]    Завжди (100%) 

Жін. [66,6%]      
 

  



Назва дисципліни Агрофармакологія 

ПІП викладача Дубовик В.І. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]      Завжди (100%); 

Жін. [ ]                                       

                      

  



Назва дисципліни Англійська мова 

ПІП викладача Щербина Ю. М. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом  
100% 

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
  100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі   100% 

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 

 
100% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
  100% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
  100% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
  100% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
 

 
100% 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
 100%  

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

 100%  

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Дуже часто (100%) 

Жін. [100%]      

                  

  



Назва дисципліни Біофізка 

ПІП викладача Хвостов О.В. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
 100%  

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі  100%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
 100%  

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо  
 

100% 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%   

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 
 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%   

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%   

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:              Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]     Завжди (100%) 

Жін. [ ]      

                  

  



Назва дисципліни Ботаніка 

ПІП викладача Бондарева Л.М. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
75% 25%  

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 75% 25%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
75% 

 
25% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
50% 50%  

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
75%  25% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
75%  25% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
75% 25%  

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
75%  25% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

75%  25% 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:             Я відвідую заняття:  

Чол. [50%]     Завжди (75%) 

Жін. [50%]     Дуже часто (25%) 
  



Назва дисципліни Вища математика (за фаховим спрямуванням) 

ПІП викладача Некислих К.М.  

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Завжди (100%) 

Жін. [100%]      

                  

  



Назва дисципліни Геодезія  

ПІП викладача Скляр Ю. Л. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо  
 

100% 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань?  
100% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:              Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]             Завжди (100%) 

Жін. [100%]      

                           

 

  



Назва дисципліни Ґрунтознавство з  основними геології 

ПІП викладача Захарченко Е.А. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]      Завжди (100%) 

Жін. [ ]      

                  

  



Назва дисципліни Екологія біологічних систем 

ПІП викладача Кирильчук К.С. 

 
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:              Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]             Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Моніторинг навколишнього середовища 

ПІП викладача Кирильчук К.С. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
66,6% 33,3%  

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
33,3% 66,6% 

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                Я відвідую заняття:  

Чол. [33,3%]      Завжди (66,6%); 

Жін. [66,6%]      Часто (33,3%); 

                  

  



Назва дисципліни Хімія з основами біогеохімії 

ПІП викладача Кирильчук К.С. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом  
100% 

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]               Завжди (100%) 

Жін. [100%]      

  



Назва дисципліни Екологічна токсикологія 

ПІП викладача Татаринова В. І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
75% 25% 

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 75% 25%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
75% 25% 

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
50% 50% 

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
75% 25% 

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
75% 25% 

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
75% 25% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Завжди (50%) 

Жін. [100%]     Дуже часто (50%) 
 

  



Назва дисципліни Екологічна фізіологія рослин 

ПІП викладача Скляр В.Г. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку  
 

100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 
 

100%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 

 
100% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом  
100% 

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять  
 

100% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
  

100% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
 100%  

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%   

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Завжди (100%) 

Жін. [100%]       

  



Назва дисципліни Екологічна фізіологія рослин 

ПІП викладача Тихонова О.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
75% 25% 

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 75% 25%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
75% 25% 

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100% 

 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
50% 50% 

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                  Я відвідую заняття:  

Чол. [66,6%]        Завжди (100%) 

Жін. [33,3%]      

                  

  



Назва дисципліни Екологія з основними радіобіології 

ПІП викладача Клименко Г.О.  

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Екологія міських систем 

ПІП викладача Клименко Г.О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку  
100% 

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних  
100%  

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом  
 

100% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять  
100% 

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
  100% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

  100% 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Часто (100%) 

Жін. [100%]      

                  

 

  



Назва дисципліни Ентомологія 

ПІП викладача Ємець О.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
50% 50% 

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [50%]          Завжди (50%) 

Жін. [50%]         Дуже часто (50%) 
 

  



Назва дисципліни Ентомологія 

ПІП викладача Деменко В.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                  Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                 Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Загальна вірусологія 

ПІП викладача Бакуменко О.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять  
100% 

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]       Завжди (100%) 

Жін. [ ]      
  



Назва дисципліни Загальна екологія 

ПІП викладача Зубцова І.В. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
33,3% 33,3% 

33,3% 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
33,3% 33,3% 

33,3% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 66,6%  33,3% 

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
33,3% 66,6%  

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
66,6%  

33,3% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
33,3% 33,3% 

33,3% 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
33,3% 33,3% 

33,3% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
66,6%  

33,3% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
66,6%  

33,3% 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
66,6% 33,3% 

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

66,6%  

33,3% 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [66,6%]     Завжди (100%) 

Жін. [33,3%]      
 

  



Назва дисципліни Загальна фітопатологія 

ПІП викладача Рожкова Т.О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом  
100% 

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
  100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі   100% 

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 

 
100% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
  100% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
 100% 

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
 100% 

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
 100% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
  100% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

  100% 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:              Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]     Часто (100%) 

Жін. [ ]              

                          

  



Назва дисципліни ЗАЕК 

ПІП викладача Жатова Г.О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
50% 50% 

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 50% 50%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
50% 50% 

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
50%  

50% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
50% 50% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

50% 50% 

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

 

  



Назва дисципліни Землеробство, основи наукових досліджень в 

агрономії 

ПІП викладача Міщенко Ю. Г. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом  
100% 

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
  100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі   100% 

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 

 
100% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
  100% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
50%  

50% 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять  
50% 

50% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи?  
50% 

50% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
 50% 

50% 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
 50% 

50% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

50%  

50% 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:             Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]     Завжди (100%) 

Жін. [ ]      

  



Назва дисципліни ЗТХП 

ПІП викладача Сабадаш С.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:              Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]             Завжди (100%) 

Жін. [100%]      

 

  



Назва дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ПІП викладача Кириченко Т. О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 75% 25%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
50% 50% 

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
75% 25% 

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                  Я відвідую заняття:  

Чол. [25%]           Завжди (100%) 

Жін. [75%]      
  



Назва дисципліни Іноземна мова 

ПІП викладача Байдак Л.І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%  

 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%  

 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 

 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%  

 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%  

 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%  

 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:             Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]            Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Іноземна мова 

ПІП викладача Колочкова Т.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
  100% 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
  100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі  100%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 

 
100% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
  100% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
  100% 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
  100% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними  
 

100% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Дуже часто (100%); 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням 

ПІП викладача Крекотень О.В 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]               Завжди (100%) 

Жін. [100%]       
 

  

  



Назва дисципліни ІтаОТ 

ПІП викладача Толбатов А. В. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                   Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                  Завжди (100%) 

Жін. [100%]       
  



Назва дисципліни Карантин рослин 

ПІП викладача Бурдуланюк А.О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Дуже часто (100%); 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Квітникарство 

ПІП викладача Сурган О.В. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
50% 50%  

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:            Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]           Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Ландшафтна екологія 

ПІП викладача Баштовий М.Г. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі  100%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань?  
100% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Лісознавство. Рекреаційне лісівництво 

ПІП викладача Ярощук Р.А. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
  100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі   100% 

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 100%  

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
  100% 

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
  100% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи?  
 

100% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань?  
 

100% 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
  100% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 
 

100% 

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Маркетинг засобів хімізації 

ПІП викладача Давиденко Г.А. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:              Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]     Нерегулярно (100%); 

Жін. [ ]      

                  

                  

  



Назва дисципліни МЕІС 

ПІП викладача Глупак З.І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:             Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]            Завжди (100%) 

Жін. [100%]       
 

  



Назва дисципліни Меліорація земель 

ПІП викладача Пшеченко О.І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
 100%  

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                     Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]           Дуже часто (100%); 

Жін. [ ]      
 

  



Назва дисципліни Метеорологія 

ПІП викладача Кравченко Н.В. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
 100%  

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі  100%  

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
 100% 

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
 100% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
 100% 

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Механізація, електрифікація, автоматизації 

сільськогосподарського виробництва 

ПІП викладача Соколік С.П. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Завжди (100%); 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Плодівництво 

ПІП викладача Горбась С.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
  100% 

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
  100% 

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі   100% 

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 

 
100% 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
 100%  

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
  100% 

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
  100% 

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
  100% 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
 100% 

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
  100% 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

  100% 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]     Дуже часто (100%); 

Жін. [ ]      
 

 

  



Назва дисципліни Поглиблена іноземна мова 

ПІП викладача Хоменко Т.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]        Завжди (100%) 

Жін. [ ]      
 

 

  



Назва дисципліни Політологія 

ПІП викладача Михайліченко М. А. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
 100%  

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]       Дуже часто (100%); 

Жін. [ ]      
  



Назва дисципліни Практичне насінництво та сортовий контроль 

ПІП викладача Бердін С. І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Дуже часто (100%); 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Релігієзнавство 

ПІП викладача Кубрак О.В. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                   Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                  Дуже часто (100%); 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Селекція окремих культур та сортознавство 

ПІП викладача Кожушко Н.С. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
 100%  

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                  Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]         Дуже часто (100%) 

Жін. [ ]      
 

 

  



Назва дисципліни Сільськогосподарська фітопатологія 

ПІП викладача Татаринова В.І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                    Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                   Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни ТЗПР 

ПІП викладача Радченко М.В. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                      Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                     Дуже часто (100%); 

Жін. [100%]      
  



Назва дисципліни Українська мова за професійним спілкуванням 

ПІП викладача Харченко І.І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                   Я відвідую заняття:  

Чол. [66,6%]          Завжди (100%) 

Жін. [33,3%]      
  



Назва дисципліни ФЗВХ 

ПІП викладача Гриб Т.О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                   Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                  Часто (100%); 

Жін. [100%]      

                  

 

  



Назва дисципліни Фізика з основними біофізики рослин 

ПІП викладача Горовий С.О. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                     Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                    Завжди (100%) 

Жін. [100%]      

  



Назва дисципліни Фізика з основними біофізики рослин 

ПІП викладача Іванова О.І. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                       Я відвідую заняття:  

Чол. [33,3]                Завжди (100%) 

Жін. [66,6]      

 

 

  



Назва дисципліни Фізичне виховання 

ПІП викладача Харченко С.М. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                   Я відвідую заняття:  

Чол. [100%]          Завжди (100%) 

Жін. [ ]      
  



Назва дисципліни Фізичне виховання 

ПІП викладача Самохвалова І.Ю. 

  
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:                 Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]                Завжди (100%) 

Жін. [100%]      
 

  



Назва дисципліни Хімія 

ПІП викладача Івченко В.Д. 

   
№ Питання так частково ні 

1. Викладач знає свій предмет, вільно володіє 

матеріалом 
100%   

2. Викладач пояснює доступно, його цікаво слухати, 

він вміє аргументувати та доводити думку 
100%   

3. Цілі занять, які проводить викладач, мені зрозумілі 100%   

4. Викладач раціонально використовує час на лекція і 

практичних 
100% 

 
 

5. Зміст лекцій, практичних, самостійних завдань 

пов’язує з сучасним виробництвом 
100%   

6. Використовує технічні засоби навчання на 

заняттях, мультимедіа тощо 
100%   

7. Методи взаємодії зі студентами забезпечують 

якість засвоєння знань у ході аудиторних занять 
100%   

8. Вам зрозумілі вимоги викладача, критерії оцінки 

вашої роботи? 
100%  

 

9. Викладач вчасно інформує  про результати 

перевірених завдань? 
100%  

 

10. Викладач чуйний до студентів, готовий надати 

консультації на заняттях та поза ними 
100%  

 

11. Викладач дотримується етичних норм 

спілкування, легко налагоджує взаємини із 

студентською аудиторією 

100%  

 

 

Повідомне, будь ласка, про себе: 

Стать:               Я відвідую заняття:  

Чол. [ ]              Завжди (50%) 

Жін. [100%]     Дуже рідко (50%). 

                         

                           

 


