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«Що найбільше не сподобалось під час вивчення дисциплін?»

ІІ курс, група 518-і ІV курс, група 516-і

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Загальна психологія Зрозуміле викладання

Логіка наукових досліджень 
Можливість працювати над 

дослідженнями

Програмування соціологічних 

досліджень 

Можливість працювати над 

дослідженнями

Історія соціології 
Цікаві лекції, можливість 

цікавої бесіди з викладачем

Іноземна мова Професійне викладання

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці
Лекції та тестові завдання

Соціальна психологія 
Інтерактивні тренінги, тренінги

у групі

Соціологія громадської думки 
Дослідження, вміння 

самостійного навчання

Соціологія сім’ї та гендерні 

дослідження 
Проведення опитувань, 

методи навчання

«Що найбільше сподобалось під час вивчення дисциплін?»

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Загальна психологія немає недоліків, все добре

Логіка наукових досліджень немає недоліків

Програмування соціологічних 

досліджень 
немає недоліків

Історія соціології немає недоліків

Іноземна мова іноді не розумію викладача

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці
викладача мало чути

Соціальна психологія забезпечення посібниками

Соціологія громадської думки немає недоліків

Соціологія сім’ї та гендерні 

дослідження 
немає недоліків



«Успіхи чи проблеми, з якими стикалися під час прослуховування курсу?»

ІІ курс, група 518-і ІV курс, група 516-і

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Загальна психологія з проблемами не стикались

Логіка наукових досліджень не має проблем

Програмування соціологічних 

досліджень 
не має проблем

Історія соціології з проблемами не стикались

Іноземна мова іноді не розумію викладача

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці
легко засвоювати матеріал

Соціальна психологія 
дуже об’ємний матеріал, 

багато лекційного матеріалу

Соціологія громадської думки 
є проведення прикладних 

досліджень

Соціологія сім’ї та гендерні 

дослідження 
є мотивація до навчання

«Недоліки та проблемні моменти курсу?»

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Загальна психологія немає недоліків, все добре

Логіка наукових досліджень немає недоліків, все добре

Програмування соціологічних 

досліджень 
немає недоліків, все добре

Історія соціології немає недоліків, все добре

Іноземна мова іноді не розумію викладача

ДИСЦИПЛІНА ВІДГУК ЗДОБУВАЧІВ

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці
лекційний матеріал малий

Соціальна психологія роз’єднати лекції і практики

Соціологія громадської думки немає недоліків

Соціологія сім’ї та гендерні 

дослідження 
немає недоліків



«Забезпечення дисциплін»

ІІ курс, група 518-і ІV курс, група 516-і

✓ курс має чітку структуру

✓ наявна робоча навчальна програма/силабус курсу

✓ робоча навчальна програма дотримана викладачем

✓ лекції, семінари / практичні заняття є суголосними

✓ назва та анотація дисципліни відповідає її фактичному змісту

✓ фактичний зміст навчальної дисципліни відповідає її навчальним

цілям, спрямований на досягнення чи розвиток заявлених результатів

навчання та компетентностей

✓ зміст та сутність навчальних завдань зрозумілі

✓ наявність методичних вказівок та вимог до них
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так ні важко сказати



Організація викладання дисципліни

ІІ курс, група 518-і

Загальна психологія 

Логіка наукових досліджень 

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Спосіб проведення заняття

ІНТЕРАКТИВНИЙ, ТВОРЧИЙ

Спосіб проведення заняття

РЕПРОДУКТИВНИЙ



Організація викладання дисципліни

ІІ курс, група 518-і

Програмування соціологічних досліджень 

Історія соціології 

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Спосіб проведення заняття

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ

Спосіб проведення заняття

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ



Організація викладання дисципліни

ІІ курс, група 518-і

Іноземна мова 
Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Спосіб проведення заняття

РЕПРОДУКТИВНИЙ

Чи задоволені Ви якістю освіти отримуваної в 

університеті?

Так, повністю 

задовільняє

70%Скоріше 

задовільняє ніж ні

20%

Скоріше не 

задовільняє ніж 

задовільняє

10%

Повністю не 

задовільняє

0%

Що у більшій мірі може сприяти підвищенню якості

підготовки студентів в університеті?

посилення контролю 
за дисципліною 

студентів у рамках 
навчального процесу

надання студентам 
права обирати певні 

навчальні дисципліни

надання студентам 
права формувати 

індивідуальну 
освітню траєкторію»,

вдосконалення 
системи контролю й 

оцінювання знань



ІV курс, група 516-і

Організація викладання дисципліни

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Соціальна психологія 

Спосіб проведення заняття

ІНТЕРАКТИВНИЙ, ТВОРЧИЙ

Спосіб проведення заняття

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТВОРЧІ 

ТЕХНОЛОГІЇ

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)



ІV курс, група 516-і

Організація викладання дисципліни

Соціологія громадської думки 

Соціологія сім’ї та гендерні дослідження 

Спосіб проведення заняття

РЕПРОДУКТИВНИЙ, 

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ

Спосіб проведення заняття

РЕПРОДУКТИВНИЙ

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)

Ставлення викладача до студентів 

Рівень зацікавленості 

Система оцінювання 

Тайм-менеджмент викладача 

Інформування  про зароблені бали 

Можливості слідкувати за поточним станом балів 

Обсяг курсу 

низький (є проблеми) середній високий (проеблем не має)



Чи задоволені Ви якістю освіти отримуваної в 

університеті?

Так, повністю 

задовільняє

60%

Скоріше задовільняє 

ніж ні

25%

Скоріше не 

задовільняє ніж 

задовільняє

15%

Повністю не 

задовільняє

0%

Що у більшій мірі може сприяти підвищенню якості

підготовки студентів в університеті?

зміна методів і 
технологій навчання

надання студентам 
права обирати певні 

навчальні дисципліни

надання студентам 
права формувати 

індивідуальну 
освітню траєкторію»,

більше залучення 
студентів до 

проектної діяльності

ІV курс, група 516-і

Чого Вам не вистачає для мотивації успішно навчатись?

навичок 
креативного 

мислення

інноваційних 
підходів у 

викладанні

навичок самостійної 
продуктивної 

діяльності 


