
Результати анкетування по ОП 014 Середня освіта (Історія) 

(Мета анкетування – оцінка навчальних дисциплін за ОП) 

 

ІІ курс. ІІ семестр 2022. Освітні компоненти  
25 здобувачів вищої освіти взяли участь  

Інклюзивна освіта 

 

 

 



4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

 Задовольняє. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 

 Все влаштовує. Єдина пропозиція щодо нормативно-правового забезпечення 

інклюзивної освіти, варто розширити. 

6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Більшості зрозуміло. Лише одна відповідь «Ні». Ми не бачили бали окремо за 

кожне завдання, тому і не знаємо за що бали, і чи наші це бали.  

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Те, що викладач має досвід роботи психологом. Викладач використовує дуже 

багато інноваційної програми особливо коли ми були на очному навчанні. Підход 

викладача. Методи викладання. Можливість в майбутньому працювати с такими дітьми. 

Ми звертали основну увагу на психологію. Нормативно-правове забезпечення 

інклюзивної освіти. 

8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни? 

Більшість студентів дали відповідь, що все сподобалося. Одна відповідь, що 

через війну, матеріал зачасту потрібно опановувати самостійно, а також, одна відповідь, 

що не сподобалося оцінювання викладачем. 

 9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

Збільшити кількість лекційних занять. Більше практичних навичок, а так все 

чудово. 
 

Адміністративне право 

  



 
 

 

4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

 Задовольняє. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 

 Все влаштовує 

6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

Все зрозуміло. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Семінари. Все сподобалося. 

8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Все було добре 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Відсутні 

 

Дидактика 



 
 

 
 

 
4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

 Задовольняє. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 

Переважна більшість відповідей «все влаштовує». Одна відповідь: зменшити 

кількість тем з загальної дидактики. 



6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Зрозуміло. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Самостійна робота в парах.  

8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Все сподобалося. Лише одна відповідь, що викладач не завжди вміє зацікавити 

студентів. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Здебільшого жодних рекомендацій. Одна відповідь: Зробити практичні заняття 

більш цікавішими. 

 

Історія України доби Гетьманщини 

 

 



 
4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

Задовольняє. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 

 Все збалансовано. Є бажання розширити теми, які стосуються історичних 

постатей, теми Визвольної війни Б.Хмельницького. 

6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

Все зрозуміло. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

Виклад матеріалу, професійність викладачів. 

8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни?   

Не використовували певні відеоматеріали, але так все чудово. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Все добре. Пропозиція: використовувати відео та залишити викладання на вищому 

рівні.  

 

Людина та суспільство на Сході 

 



 

 
4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

 Задоволені. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 

Все влаштовує. Одна пропозиція: більше про Китай. 

6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

Так. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Все сподобалося 

8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни? 

Все сподобалося.  

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

Більшість без рекомендацій. Одна відповідь: збільшити кількість лекцій 

  

Історія країн Азіх і Африки доби середньовіччя та ранньго Нового часу 



 

 

 
4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

 Все задовольняє. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 

 Все влаштовую. Одна відповідь: розширити тему по Індії. 

6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Так. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Викладач може зацікавити студентів. Креативний підхід викладача.  



8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни?  

Жодних нарікань. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Відсутність рекомендацій. 

 

Історія країн Європи та Америки доби середньовіччя та раннього Нового часу 

 

 

 
4. Чи задовольнив Вас обсяг навчальної дисципліни (загальна кількість годин, 

співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи)? Якщо ні, то які Ваші 

пропозиції щодо зміни обсягу? 

 Задовольнив. 

5. Які теми з дисципліни Ви б хотіли розширити або додати, а які прибрати? 



Переважна більшість відповіла, що задовольняє все. Одна пропозиція щодо 

розширення тем які стосуються капіталізму. 

6. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання з навчальної дисципліни? Якщо ні, то які 

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Все зрозуміло. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Професійність і доброзичливість викладач. Лекції та семінари. Так як у нас 

навчання було в онлайн режимі ми виконували завдання в Google класі і викладач давала 

нам дуже цікаві завдання, тобто не однакові, а різнотипні це розвивало наше мислення і 

закріплювало знання.  

8. Що Вам найбільше НЕ сподобалося під час вивчення дисципліни? 

Все сподобалося. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

Рекомендації відсутні. 
 

 

 


