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МАЛИН  



 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ч. 5, ст. 16) центром 

забезпечення якості освіти здійснено цикл моніторингових досліджень щодо 

вивчення думки та пропозицій учасників освітнього процесу і зацікавлених сторін. 

Проведено анкетування зі студентами. Результати дослідження повинні сприяти 

визначенню подальшої діяльності коледжу у вирішенні освітніх завдань і надати 

рекомендації щодо підходів та інструментів, які можна використовувати в процесі 

покращення внутрішнього забезпечення якості освіти. Результати моніторингових 

досліджень розраховані для викладачів і студентів та висвітлені на сайті коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати анкетування для студентів. 

Мета дослідження: вивчити та узагальнити думку студентів коледжу  щодо 

організації навчального процесу та якості викладання.  

Термін дослідження: грудень 2019 – лютий 2020 року. Анонімне анкетування 

проводилось зі студентами І-ІІ курсів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр. Участь в анкетуванні прийняли 33 студента. 

Опитувальник  оцінювали (так, або ні) наступні критерії: ✓ рівень організації 

навчального процесу; ✓ якість викладання навчальних дисциплін викладачами; ✓ 

культурно-масову роботу у коледжі (організація вечорів, концертів, екскурсій 

тощо); ✓ стан матеріально-технічної бази на факультеті; ✓ стан житлово-

побутових умов у гуртожитку.  

Також студенти зазначали свої пропозиції щодо вдосконалення навчального 

процесу в коледжі, критичні та позитивні зауваження, які могли супроводжувати їх 

під час навчання. 

Опитувальник № 1 

Запитання Так Ні 

Чи влаштовують вас завдання для вступних випробувань 

(фахового вступного екзамену)? 

33 0 

Чи наявні в коледжі, на вашу думку, умови для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії студента? 

33 0 

Чи влаштовують вас варіативність дисциплін вільного 

вибору студента? 

33 0 

Як ви вважаєте, практична підготовка дозволяє вам 

здобути компетентності для подальшої професійної 

діяльності? 

32 1 

Чи задоволені ви рівнем, якістю, наступністю видів 

практичної підготовки? 

32 1 

Чи вистачає вам часу для самостійної роботи, 

передбаченої робочими програмами окремих дисциплін? 

30 3 

Чи влаштовує вас співвідношення обсягу аудиторного 

навантаження й самостійної роботи? 

31 2 

Чи задовольняють вас форми й методи навчання і 

викладання? 

33 0 

На вашу думку, форми й методи навчання і викладання 

враховують ваші інтереси? 

33 0 

Чи маєте ви вільний доступ до інформації про цілі та 

зміст навчання? 

33 0 

Чи маєте ви вільний доступ до інформації про критерії 

оцінювання ваших навчальних досягнень? 

33 0 

 

 

 

 

 



Опитувальник № 2 

Запитання Так Ні 

Чи вчасно ви отримуєте інформацію про зміст та 

очікувані результати навчання, контрольні заходи та 

критерії їх оцінювання з навчальної дисципліни? 

33 0 

Чи форми контролю, на вашу думку, враховують 

різнорівневі види завдань? 

29 4 

Чи відображають, на вашу думку, форми й типи завдань 

поточного  та проміжного/підсумкового контролю 

(наприклад, модульної контрольної роботи) зміст 

навчальної програми дисципліни? 

33 0 

Чи зрозумілі вам критерії оцінювання поточного  та 

проміжного/підсумкового контролю (наприклад, 

модульної контрольної роботи)? 

33 0 

Чи є, на вашу думку, процес оцінювання в ході поточного 

й підсумкового контролю об’єктивним і неупередженим? 

33 0 

Чи забезпечується, на вашу думку, об’єктивність та 

неупередженість екзаменаторів? 

33 0 

Чи процедури повторного контролю, а також критерії 

його оцінювання, чіткі та зрозумілі? 

33 0 

Чи знаєте ви про можливість оскарження процедури 

проведення та результатів контрольних заходів? 

31 2 

Чи повідомляють вас викладачі й адміністрація МЛТК 

про стандарти академічної доброчесності? 

33 0 

Чи знайомі ви зі стандартами академічної доброчесності? 33 0 

Чи відбувалася перевірка ваших курсових робіт і проектів 

на антиплагіат? 

33 0 

Чи були ви свідком порушення академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти та/чи викладачами 

0 33 

Чи були ви свідком реакції ЗВО на порушення 

академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

та/чи викладачами? 

0 33 

Опитувальник № 3 

Запитання Так Ні 

Чи залучає кафедра, коледж професіоналів-практиків, 

фахівців та ін. до освітнього процесу, насамперед до 

аудиторних занять? 

33 0 

Чи задовольняє вас рівень залучення професіоналів-

практиків, фахівців та ін. до освітнього процесу, 

насамперед до аудиторних занять? 

32 1 

Чи залучені професіонали-практики, експерти та 

представники роботодавців до викладання та організації 

освітнього процесу? 

32 1 

Чи забезпечує створене МЛТК освітнє середовище ваші 

потреби й інтереси? 

32 1 

Чи влаштовують, на вашу думку, матеріально-технічні 

ресурси (бібліотека, спортивний комплекс тощо) для 

33 0 



забезпечення програмних результатів навчання? 

Чи забезпечує створене МЛТК освітнє середовище 

безпеку для вашого життя та здоров’я (зокрема й 

психічного)? 

33 0 

Чи влаштовують вас наявні механізми освітньої, 

організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки, створені у ЗВО? 

33 0 

Чи отримуєте ви організаційну, консультативну й 

інформаційну, соціальну підтримку від викладачів, 

адміністрації МЛТК? 

32 1 

Чи працює в коледжі комісія по вирішенню конфліктних 

ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо)? 

33 0 

Чи забезпечують офіційний сайт МЛТК й інші 

інформаційні ресурси ваші потреби щодо інформації про 

освітню діяльність у ЗВО? 

33 0 

Чи отримуєте ви інформацію про програми міжнародної 

академічної мобільності? 

30 3 

Чи брали ви участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності або міжнародних проектах? 

3 30 

Чи маєте ви доступ до міжнародних інформаційних 

ресурсів і баз даних? 

23 10 

Опитувальник № 4 

Запитання Так Ні 

Чи створено в коледжі органи студентського 

самоврядування? 

33 0 

Чи залучаються органи студентського самоврядування до 

організації освітнього процесу? 

33 0 

Чи враховані пропозиції здобувачів вищої освіти при 

розробці та перегляді освітніх програм? 

33 0 

Чи бере участь студентське самоврядування у організації 

опитування здобувачів вищої освіти? 

28 5 

Чи проводяться в коледжі заходи, ініціаторами та 

організаторами яких є органи студентського 

самоврядування? 

33 0 

Чи враховується думка студентів при визначенні кращого 

викладача року? 

32 1 

Чи залучаються студенти при оцінці роботи викладачів? 30 3 

Чи влаштовує вас робота органів студентського 

самоврядування? 

33 0 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА СТУДЕНТА 

1. Вам подобається перебувати у коледжі?  

 дуже подобається;  30 

 подобається;  3 

 не дуже подобається;   

 не подобається.   

2. Вам комфортно у коледжі?  

 комфортно;  33 

 в цілому комфортно;   

 не дуже комфортно;   

 некомфортно.   

3. Вас задовольняє розклад занять?  

 так, цілком задовольняє;  33 

 переважно задовольняє;   

 переважно не задовольняє;   

 цілком не задовольняє.   

4. Інформують Вас викладачі, керівництво коледжу щодо правил охорони 

праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил 

поведінки під час надзвичайних ситуацій?  

 так, регулярно, із залученням спеціальних служб 

(пожежна, з надзвичайних ситуацій та інші);  

 

 так, регулярно викладачі інформують під час 

проведення навчальних занять;  

33 

 у поодиноких випадках;   

 не інформують взагалі.   

5. Чи використовується під час навчання та позаурочних заходів:  

Перелік тверджень  Постійно Часто  Іноді  Ніколи 

Лабораторне обладнання 3 30   

Мультимедійне обладнання 2 31   

Комп’ютерна техніка та 

програми 
3 30   

Інтернет 3 30   

Візуалізація корисної 

інформації (карти, графіки, 

формули тощо) 

 33   

Наочність 3 30   

Спортивна зала, спортивний 

майданчик  
33    

Спортивний інвентар 33    

6. Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в коледжі?  

 так, мені безпечно;  33 

 здебільшого, так;   

 здебільшого, ні;   

 я не почуваюся в безпеці.   



7. Чи відчуваєте Ви у коледжі булінг/цькування (систематичні дії (або 

бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві)?  

 не відчуваю, мені комфортно у коледжі і групі 33 

 щодо мене були поодинокі випадки агресії або кепкування  

 досить часто відчуваю агресію і кепкування щодо себе, мені 

психологічно некомфортно 

 

 постійно відчуваю цькування, я не хочу відвідувати коледж  

8. Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування у коледжі, то від кого? 

(можливо обрати кілька варіантів відповідей):  

 директор;  - 

 заступник(и) директора;  - 

 куратор групи;  - 

 викладачі;  - 

 одногрупники;  - 

 інші студенти коледжу;  - 

 технічний персонал коледжу;  - 

 батьки інших студентів;  - 

 інші особи (вкажіть, будь ласка, хто 

саме?)____________ 

- 

9. Якщо Ви потерпали від випадків булінгу (цькування), чи стали його 

свідком, то до кого Ви звертались за допомогою у коледж? (можливо 

обрати кілька варіантів відповідей)  

 ні до кого не звертався/лася;  - 

 до директора;  - 

 до практичного психолога;  - 

 до заступника директора;  - 

 до куратора групи;  - 

 до педагогів;  - 

 до одногрупників;  - 

 до інших осіб (до кого 

саме?)________________________ 

- 

10. Чи допомогло це звернення зупинити боулінг (цькування) відносно Вас?  

 ніхто нічого не зробив;  - 

 мені намагалися допомогти, але булінг не припинився;  - 

 мені допомогло частково: цькування припинилося на 

певний час;  

- 

 булінг стосовно мене припинився.  - 

11. Керівництво коледжу доступне та відкрите до спілкування?  

 так;  33 

 переважно так;   

 переважно ні;   

 ні.   

12. Розглядає керівництво коледжу Ваші звернення?  

 так, звернення приймаються і розглядаються;  33 



 так, звернення приймаються, однак лише деякі з них 

розглядаються;  

 

 

 у коледжі не практикується розгляд звернень;   

 мені нічого не відомо про можливість звернення до 

керівництва коледжу.  

 

 

13. У Вашому коледжі розроблені правила поведінки? Чи ознайомлені Ви з 

ними та дотримуєтеся їх?  

 так, правила розроблені, оприлюднені, я їх дотримуюся;  33 

 так, правила розроблені, оприлюднені, але я їх не 

дотримуюся;  

 

 

 правила не оприлюднені, але я дотримуюся загальних 

правил культури поведінки;  

  

 мені нічого про це невідомо  

14. Чи дотримуються Ваші права у коледжі?  

 так;  33 

 переважно так;   

 переважно ні;   

 ні.  

15. Інформує Вас заклад про те, як безпечно користуватися Інтернетом?  

 так, проводяться інформаційні заходи;  30 

 так, проводяться лише під час уроків інформатики;  3 

 ні, заходи не проводились, але я дотримуюся 

загальноприйнятих правил безпечного користування 

мережею Інтернет;  

 

 

 

 жодних заходів не проводилося.  

16. Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями  

Перелік  

тверджень 
Так 

Переважно 

так 

 Переважно  

ні 
Ні 

Викладачі мене 

підтримують 
33    

Викладачі вірять у мене і 

мої успіхи 
30 3   

Викладачі мене поважають 30 3   

На моє прохання викладачі 

мені допомагають 
33    

17. Ви отримуєте інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання 

навчальних досягнень?  

 так, отримую;  32 

 так, отримую, але тільки у разі звернення до викладача;  1 

 не отримую, навіть у разі звернення до викладача, 

користуюсь інформацією з офіційних джерел;  

 

 

 не отримую.   

18. Наскільки викладачі справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення?  

 оцінюють справедливо;  33 

 у більшості випадків оцінюють справедливо;   

 у більшості випадків оцінюють несправедливо;   



 оцінюють несправедливо.   

19. Наскільки доступно викладачі пояснюють та аргументують виставлення 

оцінок?  

 викладачі ще до початку оцінювання завжди 

пояснюють, за що я можу отримати ту чи іншу оцінку, а 

після оцінювання завжди її обґрунтовують;  

33 

 викладачі, в переважній більшості, пояснюють вимоги 

до оцінювання, аргументують оцінку лише на моє 

прохання;  

 

 викладачі дуже рідко попередньо пояснюють вимоги до 

оцінювання, не завжди аргументують оцінку навіть на 

моє прохання;  

 

 викладачі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання, 

відмовляються обґрунтувати виставлену оцінку, навіть 

на моє прохання.  

 

20. Чи здійснюєте ви самооцінювання результатів своєї роботи під час 

занять?  

 так, постійно;  30 

 здебільшого, так  3 

 дуже рідко;   

 ніколи.   

21. В яких формах Ви, як правило, отримуєте зворотній зв’язок від 

викладачів щодо Вашого навчання:  

Перелік тверджень 
Від усіх 

викладачів 

Від більшості 

викладачів 

Від окремих 

викладачів 

У поодиноких 

випадках 

Аргументація 

виставлених оцінок 
31 2   

Аналіз допущених 

помилок  
30 3   

Визначення шляхів 

покращення 

результатів навчання 

33    

Заохочення до 

подальшого навчання 
33    

22. У коледжі оцінюють Ваші навчальні досягнення з метою:  

 відстеження Вашого індивідуального прогресу;  29 

 визначення рівня Ваших знань, умінь і навичок;  4 

 для відтворення матеріалу підручника;   

 мені невідомо з якою метою;   

 оцінка використовується як інструмент покарання.   

23. Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання? (можна обрати 

кілька варіантів відповідей)  

 виключно від мої праці та наполегливості;  33 

 від моєї праці та батьків, які мотивують мене до 

навчанні;  

29 



 від рівня викладання;   

 від більш поблажливого ставлення викладачів;   

 від моїх одногрупників, які допомагатимуть мені на 

уроках та з домашніми завданнями;  

  

 від погодних умов;   

 від обладнання та інтер’єру коледжу;   

 від об’єктивного/необ’єктивного оцінювання моїх 

навчальних досягнень.  

  

24. Ваша думка вислуховується і враховується викладачами під час 

проведення уроків?  

 так, завжди і в повній мірі враховується;  33 

 враховується з окремих предметів;   

 більшість викладачів нав’язують свою думку як єдино 

правильну;  

 

 

 у коледжі думка студентів практично не враховується.   

25. Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь:  

 відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його 

важливість для подальшого життя, мій коледж цю 

відповідальність розвиває;  

 

33 

 

 я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю 

його важливість для подальшого життя, але коледж цю 

відповідальність не розвиває;  

 

 

 освітній процес у моїй коледжі не сприяє 

відповідальному ставленню до навчання, відповідально 

ставлюся до вивчення деяких предметів;  

  

 вважаю, що коледж не готує випускника до життя, 

тому у мене відповідальність за результати навчання 

відсутня. 

  

26. Проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної 

доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності 

вказувати джерела інформації, які використовуються тощо? (можливо 

обрати кілька варіантів відповідей)  

 так, регулярно проводяться;  33 

 так, але нерегулярно;   

 тільки на початку навчального року;   

 подібні заходи не проводились;   

 не розумію, про що йдеться.   

27. З якою метою Ви відвідуєте бібліотеку коледжу (інформаційно-

ресурсний центр)? (можна обрати кілька варіантів відповідей)  

 для самопідготовки, консультацій, проектної роботи;  33 

 відвідую тільки для отримання необхідної літератури 

та підручників; 

25 

 

 відвідую під час зустрічей з письменниками, виставок 

студентських робіт, іншої культурної діяльності;  

 

10 

 не користуюсь шкільною бібліотекою.  



28. Оберіть питання, у вирішенні яких Ви брали участь? (можна обрати 

кілька варіантів відповідей)  

 оформлення та дизайн навчальних кабінетів та інших 

приміщень 

25 

 визначення профілю навчання 4 

 визначення курсів за вибором і факультативів 6 

 режим роботи коледжу  

 тематика гуртків  

 дозвілля 5 

 моя думка не враховувалась щодо жодного із варіантів  

29. В яких ініціативах (заходах, проектах, подіях тощо) ви берете участь?  

Перелік тверджень Постійно  Часто Іноді Ніколи 

Які організовуються в групі 6 27   

Які стосуються всього 

коледжу 
 10   

Ініціативи на рівні громади 

(району, міста/села, області) 
 5   

30. Найчастіше участь у вищезазначених заходах Ви брали:  

 за власною ініціативою;  20 

 за ініціативи одногрупників; o з ініціативи куратора  8 

 групи;  

 з ініціативи керівництва коледжу;  5 

 за примусом.   

31. Які позаурочні заходи організовуються у коледжі? (можливо обрати 

кілька варіантів відповідей)  

 екскурсії 18 

 майстер-групи 10 

 пікніки на природі 2 

 походи в кіно 2 

 спортивні свята 18 

 відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок тощо 10 

32. Як Ви отримуєте інформацію про діяльність коледжу та про події, які в 

ній відбуваються? (можливо обрати кілька варіантів відповідей)  

 від куратора групи;  30 

 з інформаційних стендів у коледжі;  28 

 з сайту коледжу;  27 

 з спільноти в соціальних мережах;  25 

 з інтерактивної інтернет-платформи;   

 важко отримати інформацію;   

 мене це не цікавить;   

 інформацію отримую лише з власної ініціативи;   

 інформація недоступна для мене.   

33. У яких формах викладачі і керівництво інформують Вас про негативне 

ставлення до корупції? (можна обрати кілька варіантів відповідей)  

 пари 12 



 позаурочні заходи;  14 

 бесіди;  28 

 бесіди із запрошенням гостей;  5 

 через електронні ресурси;  6 

 через індивідуальну роботу;  5 

 практично не інформують.   

34. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь 

ласка, собі це запитання …  

     ---------------        

                            

… і надайте на нього відповідь  

    ----------------      



Викладач очима студента 

 

 

 

 



 



  

Що найбільше сподобалось під час вивчення дисципліни/предмета? 

 Доброзичливість викладача; 

 Доступність викладання; 

 Зв`язок з майбутньою професією був добре дотриманий і 

прослідковувався на всіх заняттях; 



 Нормативи; 

 Практичне застосування теорії; 

 Підхід до студентів; 

 Викладач проводив додаткові консультації; 

 Викладач проводила додаткові консультації; 

 Вивчення будови трактора, автомобіля та технологічних машин; 

 Об’єктивність, послідовність та чіткість у викладанні дисципліни; 

 Доступність викладання; 

 Пояснення фізичних закономірностей на прикладі навколишнього світу; 

 Фізичне навантаження; 

 Хороша підготовка,все цікаво і зрозуміло,викладачі знають свій предмет 

і добре доносять інформацію до студента; 

 Сподобалось найбільше вирішення задач правових на заняттях; 

 Вчили розв`язувати задачи; 

 Сподобалось самостійно опрацьовувати матеріал, який оцінювався 

одразу викладачем; 

 Тема "Ліс і світло" найбільше сподобалась; 

 Доступність пояснення матеріалу; 

 Проведені досліди; 

 Присутність ігрових видів спорту; 

 Подача лекційного матеріалу, забезпечення підручниками, використання 

наочностей; 

 Викладач намагалась доступно та зрозуміло пояснювати предмет; 

 Застосування прикладів з практики; 

 Тема: «Вплив води на ліс»; 

 На парах цікаво, лекції змістовні; 

 Цікаві практичні заняття,багато наочного матеріалу; 

 Практичність отриманих знань; 

 Викладач намагалась щоб ми розуміли навчальний матеріал; 

 Викладач вільно володіє матеріалом та доступно викладає його; 

 Заняття з легкої атлетики; 

 Порівняння показників фінансово-господарської діяльності; підприємств 

лісового господарства з середніми показниками по галузі; 

 Мені сподобалась тема в якій роз`яснювалось визначення доходів 

підприємства; 

 Викладач постійно підтримує контакт з аудиторією, відповідає на всі 

питання студентів; 

 Організація проведення практичних занять; 

 Чітко вказувалися вимоги до курсу; 

 Толерантність викладача; 

 дотримання зв`язку з обраною спеціальністю; 

 Гарне викладення матеріалу,при труднощах завжди можна було 

звернутись за допомогою; 

 Контрольні нормативи; 



 Рубки головного користування; 

 Тісний з’язок викладача з аудиторією під час проведення лекційних 

занять; 

 Наведення прикладів на реальних об'єктах; 

 Хороша методика викладання, все чітко і ясно; 

 Структурованість матеріалу, чіткість та зрозумілість викладення 

матеріалу; 

 Робота в групах; 

 Цікавий семінар з Античної культури; 

 Лекції про будову машин; 

 Досить великий об’єм практичних занять, що дозволяє закріпити та 

поглибити практичні навички в майбутній професії; 

 Взаємозв’язок між викладачами та студентами,цікаві практичні заняття; 

 Викладач використовує матеріали ,які мають тісний зв’язок з 

майбутньою професією; 

 Використання картографічних матеріалів під час проведення занять; 

 Цікаві лекції і практичні, дуже зрозуміла мова викладання; 

 Розглядалися питання прояву фізичних явищ у живій природі; 

 Викладач намагалась доступно пояснювати; 

 Все чітко і зрозуміло,якщо виникали труднощі,то викладач завжди 

надавав свою допомогу і проводив консультації; 

 Викладач спирається на наш досвід при поясненні; 

 Викладач пояснював основні закони та явища опираючись на наш досвід ; 

 Що зв’язок дисципліни і вибраної мною професії чітко 

прослідковується,тому слухати цікаво; 

 Викладач; 

 Зв`язок з майбутньою професією; 

 Узагальнення та обговорення проблем існування лісової галузі на 

сучасному етапі. 

 

Що найбільше не сподобалось і що можна було б змінити? 

 Багато лабораторних робіт; 

 Мені сподобалось все; 

 Все сподобалось; 

 Бігова розминка; 

 Більше наочних матеріалів; 

 Багато матеріалу; 

 Великий обсяг матеріалу опановували самостійно; 

 Складний предмет; 

 Багато матеріалу для вивчення; 

 Машиновикористання; 

 Запрошувати виробничників для читання лекцій для поглибленого 

аналізу виробничих ситуацій; 



 Більше уваги приділити розв`язуванню задач; 

 Дисципліна яка важко дається; 

 Швидко спливає час під час заняття; 

 Більш сучасний підхід,більше використання технологій; 

 Важко було вивчати визначення, пропоную, якщо це можливо зменшити 

в об`ємі вивчення в програмах дані визначення; 

 Предмет ставили 4 -ю парою; 

 Постійно оновлювати бази даних; 

 Велика кількість матеріалу; 

 Зауваження відсутні; 

 Великий обсяг матеріалу; 

 Мені сподобалось всі моменти як в практичній так і в теоретичній 

підготовці; 

 Усе сподобалось; 

 Хотілось би ще глибшого викладення матеріалу; 

 Більше присвятити часу саме практичним заняттям 

 Спростити матеріал; 

 Менше часу витрачати на самостійне вивчення дисципліни; 

 Запровадити екскурсії на лісогогосподарські підприємства з метою 

вивчення практичного досвіду організації виробництва; 

 Наводити ситуаційні завдання, які більш частіше використовують на 

підприємствах; 

 Велика кількість термінів; 

 Назавжди розумів навчальний матеріал; 

 Мало практики; 

 Мало занять в тиждень; 

 Більше фото; 

 Незначний обсяг лекційних занять; 

 Сподобалось все. Вважаю за потрібне ще більше відведення годин в 

плані для вивчення дисципліни; 

 Додати практичних занять; 

 Більше практичних занять; 

 Більше семінарських занять; 

 Нема зауважень; 

 Наведення ситуаційних завдань для практичного застосування; 

 Більше індивідуальної роботи, можливо дослідження; 

 Більш ширше застосовувати практичне вивчення дисципліни; 

 Розширити лекційний матеріал окремих тем; 

 Більше опитувань для кращого засвоєння; 

 Мало часу виділено задачам; 

 Більше практичних занять; 

 Претензій до викладання та викладача нема; 

 Більше проводити консультацій; 

 Складна дисципліна; 



 Більше практики хотілось би; 

 Все сподобалось; 

 Мала кількість занять; 

 Досить стислий виклад окремих тем дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 


