
Результати анкетування по ОП 014 Середня освіта (Історія) 

(Мета анкетування – оцінка навчальних дисциплін за ОП) 

 

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

Шкільний курс історії 

 

 

 

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. Можливо збільшити лекції. 

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

 Пропозиції відсутні. 

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

мали у зв’язку з цим? 

 Критерії оцінювання зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Виклад матеріалу, виконання самостійної роботи. 

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

 Важко було знайти інформацію на деякі питання. Через війну не змогли пройти активну 

практику. Дистанційне навчання. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Рекомендації відсутні. 

  

Методика викладання правознавства 

 

 



 
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 влаштовує. Єдина пропозиція додати практику. 

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? 

 Відомості про правову історію держави. Виконання практичних завдань. 

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

Жодних. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Більшість аудиторних занять. Додати доступний список літератури в інтернеті. 

Проєктний менеджмент 

 



 

 

 
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? 

 Більшість все задовольняє. Можливо збільшити кількість занять, щоб краще 

розкрити теми. Наголос зробити на практичні заняття. 

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

 Загальна відповідь все задовольняє.  Тем для вивчення у силабусі досить, проте 

мало годин для вивчення. 

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? 

 Практичні заняття, креативний підхід до заліку. Марина Констянтинівна 

розвинула наші навички і вміння англійської мови (давала завдання, які ми мали 

виконати англійською). 

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

__ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Хотілося би більше інформації про фінансовий менеджмент. Можна додати 

години для вивчення даної дисципліни. 

 

Географія туризму 

 

 
 



 
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? 

Тема: Бізнес туризм 

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

---- 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.  

 Можна збільшити кількість годин. 

 

Історія росії Нового та Новітнього 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. Лише одна відповідь, що предмет не задовольняє. 

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

 Дві відповіді стосовно того, що предмет взагалі треба прибрати, «хотілось би 

зовсім його не вивчати». 

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

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Зрозуміле викладання. 

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

Більшості все сподобалося. Одна відповідь «Сам предмет,не бачу в ньому сенсу». 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

Рекомендації відсутні. 

 

Історія країн ЦСЄ ХІХ ст. 



 

 

 
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 задовольняє. 

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

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 



 Творчій підхід до виконання завдань. Викладач давав можливість зробити різні 

види робіт для закріплення матеріалу. Зрозумілий та доступний викладач, можливість 

бути на зв'язку, можливість обирати теми робіт самостійно.  

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

 _______ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Збільшення кількості семінарів. 

 

Історія України п.п. ХХ ст. 

 

 

 



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? 

 Єдина пропозиція – детальніше розглянути події Першої світової війни. А так все 

влаштовує. 

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? 

Все сподобалося. 

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

 ______- 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Відсутні. 

 

Нова історія країн Європи та Америки ХІХ - початку ХХ ст. 

 



 
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? 

 Залишити як є. 

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

труднощі Ви мали у зв’язку з цим? 

 Зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Все сподобалося. 

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

 _________ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Відсутні. 

 

 

 


