
Результати анкетування по ОП 014 Середня освіта (Історія) 

(Мета анкетування – оцінка навчальних дисциплін за ОП) 

 

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

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ КОМУКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
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? 



Програма насичена всіма важливими темами і нічого прибирати і додавати не 

потрібно. 

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? 

 Найбільше сподобалось кількість цікавих завдань від викладача і доступність 

викладу матеріалу. 

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

 Здебільшого все сподобалося. Лише одна відповідь щодо труднощів з пошуком 

інформації до семінарів. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

__________ 

 

ОСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА 

 

 



 
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? 

 Зрозуміло 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

Все добре. 

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

 ___________ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Відсутні. 

 

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 



 

 
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? 

 Нічого б не змінювали. 

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. 

 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ЄС 



 

 

 
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? 

 Так. Одна відповідь, зменшити кількість лекцій. 

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? 

 Зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 



 Цікаві лекції, семінари, ставлення до студентів, актуальність дисципліни. 

Більшість все влаштовує. 

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

Одна відповідь, що мало годин. А так жодних нарікань 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.  

 Більше практики. Менше лекційних занять. 

  

КРИМІНАЛЬНЕ 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? 



 Задовольнив. 

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

 ____ 

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? 

 Цікаві теми і спілкування. 

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

 Все влаштовує. Одна відповідь;: не влаштовує підготовка викладача. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

Рекомендація від одного респондента «Вивчення викладачем свого предмету». 
 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ 

 

 



4. 

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? 
 Все влаштовує. 

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? 
 Цікаві семінари. 

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

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   
_________ 

 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ ДР.П-НИ XX-ПОЧ.XXI 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 влаштовує. 

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. Цікаві лекції та семінари, актуальність дисципліни. 

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

 ________ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

__________ 

 

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 



 

 

 
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? 

 Всього достатньо. Складно відповісти. 

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? 
 Читання документів та їх аналіз. Складно відповісти. Все чудово. 

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



 Одна відповідь була: заниження балів. Все влаштовує. Складно відповісти. 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни. 

 __________ 

 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЦСЄ 

 

 

   

 

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? 

 Так 

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? 

 Зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Корисна дисципліна, гарне ставлення до студентів. 

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

 __________ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 Відсутні. 
 

ОСНОВИ ПОЛІТОЛІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

 

 

 



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? 
 Більший розгляд правдивої та фейкової інформації в новинах. Все влаштовує 

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? 
 Ставлення до студентів, цікаві та актуальні лекції й семінарські заняття, можливість 

висловлювати будь-яку власну думку, цінність її. 

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

_____ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.  

 Більшість відповідень стосовно збільшення годин. 

 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ ДР.П-НИ XX-ПОЧ.XXI 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? 

 Задовольнив. 

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? 

 Зрозумілі. 

7. Що Вам найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни? 

 Цікаві лекції та семінари, завдання в Гугл класі, ставлення до студентів.  

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

 __________ 

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості викладання дисципліни.   

 _______ 

 

 

 

 

 


