
Результати опитувань здобувачів вищої освіти за ОП 
«Середня освіта (німецька мова і література)» 

 

1. Якість викладання за освітньою програмою 
Зведені дані за дисциплінами 









 

Надайте свій коментар або побажання щодо якості викладання цієї навчальної 
дисципліни 

Більше годин, адже предмет є дуже потрібним та корисним  
більше розмовної німецької 
Все добре 
Надавати більшу перевагу розмовним заняттям 
Викладанням задоволена 
Немає 
Найкращий викладач з яким приходилося зустрічатись. Неодмінно бажав би 
продовжити навчання саме в неї 
Талановитий спеціаліст. 
Дуже цікава дисципліна, використовуються аудіовізуальні засоби під час навчання 
Надія Василівна чудовий викладач, доступно пояснює матеріал і максимально 
доносить інформацію до студентів.Дякую їй за це. 
Більше аудіовізуальних матеріалів не завадило б додати. 
Дуже подобається викладач. Доступно і зрозуміло пояснює матеріал. 
Все влаштовує, чудове викладання, розуміючий та знавець своєї справи викладач. 



Мені дуже сподобалось навчатись у Павлишинець О. О. 
Дуже хороший викладач 
На мою думку викладачі цієї дисципліни доступно пояснюють новий матеріал та 
допомагають закріпити вивчене. 
Повністю задоволена 
Побільше відео німецькою мовою) 
Збільшити прослуховування аудіозаписів на заняттях 
Дуже крутий викладач!! Професіонал своєї справи! 
Дуже хороший викладач, зрозуміло пояснює матеріал, завжди готова 
допомогтизапропонувати студентам 
Я хочу побажати тільки терпіння та наполегливості 
Ніяких 
Викладачка дуже доступно і якісно подає матеріал 
все ідеально, щось міняти було б недоцільно 
Необхідна і дуже важлива дисципліна для студентів даного факультету. 
Більше спілкування та практики 
Задоволений навчанням та його викладанням у даного викладача! 
Дуже задоволена, що мене вчить саме Надія Василівна німецьку мову, тому що 
завдяки їй я полюбила ще більше цю дисципліну. 
Все чудово 
Дуже сподобалася німецька мова і хочу надалі її вивчати! Завдяки цьому викладачу, 
хотілося ходити на пари і відповідати. Задоволена!!! 
Викладання цієї дисципліни відмінне 
Викладання цієї диспліни відмінне і зрозуміле 
Більша кількість годин для вивчення предмету 
Якістю викладання задоволений 
Викладання цієї дисципліни є досить цікаве та зрозуміле. Викладач- 
висококваліфікований. 
Заняття проходять цікаво і з користю 
Викладач дуже цікаво та доступно подає матеріал 
Викладач супер♡♡♡ 
Більше письмових завдань 
Аудіювання 
Викладачка, яка викладає матеріал дуже зрозуміло.  
Дуже цікава подача інформації 
Олена Іванівна найкращий викладач німецької мови і просто гарна та порядна 
людина. Навчаємось з нею 2 рік, особисто мій рівень помітно підвищився 
На мою думку,потрібно більше розмовляти 
❤❤❤❤❤ 
Якісна подача інформації, можливість отримати конструктивні знання 
Одна з найважливіших навчальних дисциплін для майбутнього вчителя; цікава та 
змістовна подача та можливість застосувати знання на практиці. 
Насправді це найкращий викладач, людина яка тебе навчить ,зрозуміє,підтримає. 
Німецькою мовою я не була зацікавлена , але цей викладач викладає так, що я 
просто закохалась у цей придмет і він став моїм улюбленим в університеті. 
Мені дуже сподобалася дана дисципліна і викладач чудовий, якби ж я могла щось 
змінювати, то хотіла б, щоб Олена Іванівна вчила нас і надалі! 



На мою думку, потрібно ввести метод комунікативного навчання. 
Усі заняття з цієї дисципліни були цікавими і корисними. 
Усе чудово 
Спілкування з носіями ( по можливості) 
Сучасні книги, живе спілкування 
Мені сподобався спосіб викладання дисципліни 
Навчання дуже цікаве та захоплююче) 
Дуже цікавий предмет, використовуються пояснювально-ілюстративні методи 
комунікативного навчання 
Важлива навчальна дисципліна у вивченні іноземних мов для майбутніх викладачів, 
філологів та перекладачів 
Краще починати навчання з елементарних основ, стандартних фраз і правил і тд 
Викладач уміє знайти підхід до студентів та зацікавити у вивченні мови, проте 
хотілося б по можливості більше використання інтерактивних методів 
Використовувати сучасні методи навчання 
Більше залучати наочних методів і презентацій 
Все супер 
Мене все влаштовує 
Все повністю влаштовує 
Все було добре. 
Викладач добре володіє матеріалом даної дисципліни. Недостатньо лише певних 
візуалізованих методів викладання в т. ч. презентацій. 
Звертати уваги на такий важливий аспект, як практика спілкування, та знаходити 
різні методи,для реалізації цього надважливого аспекту 
Дисципліна потрібна, корисна, Ярослав Теодорович - чудовий викладач! 
 

2.Якість освітньої програми Середня освіта (німецька мова і література) 

 





 



 

 

Яким формам та методам навчання віддають перевагу викладачі при 
викладанні професійно орієнтованих дисциплін?" 

Практичне заняття 

пояснювально-ілюстративні методи 

лекція-дискусія, пояснювально-ілюстративні методи 

Практичне заняття  

Практичне заняття 

Інтерактивні методи комунікативного навчання 

Лекція-дискусія; інтерактивні методи 

Лекція-дискусія, практичне заняття, пояснювально-ілюстративні методи, 
інтерактивні методи комунікативного навчання 

Лекція-дискусія, та практичні заняття 



лекція-дискусія, практичне заняття 

Викладач старається застосовувати всі вищезгадані форми та методи навчання.  

Лекції, дискусії, практичні заняття. А серед методів навчання надають перевагу 
пояснювально- ілюстративним 

Лекція-дискусія, практичне заняття 

Лекція-дискусія та пояснювально -ілюстративні методи 

Комунікативне навчання 

Всі можливі варіанти. Різноманітні методи 

Практичне заняття, інтерактивні методи 

Викладачі використовують всі можливі типи. 

Як відбувається комунікація зі студентами у форматі зворотнього зв’язку в 
межах освітньої програми? 

Наочно з викладачем, використання електронної пошти у форматі смс повідомлень 
Викладачі доступні та завжди відкриті до студентів 
викладач – студент 
Активна участь в різних напрямках діяльності 
Онлайн комунікація 
Непогано 
електронні засоби зв'язку 
Кожен викладач старається знайти індивідуальний підхід для кожного студента. 
Через групу у вайбері 
Через вайбер 
У формах бесід 
Через бесіду, соцмережі 
Стандартно. 
 

Яким чином надається Вам організаційна підтримка в межах освітньої 
програми? 

Забезпеченням відповідних ресурсів для досягнення цілей студентів 
Допомагають викладачі та самі ж студенти 
Добре 
Освітня підтримка, інформаційна підтримка, консультативна і соціальна підтримка 
Через повідомленням і сповіщеннч 
Допомога академнаставника 
Викладачі відкриті та готові допомогти 
Методички 
Нам завжди допомагають, коли на це необхідно. 
Викладач інформує про всі деталі навчання 
Викладач надає всю важливу інформацію 



Подаєтються можливі варіанти вирішеннч питань та інформація за допомогою яких 
органів це вирішити 
Докладають максимум всіх можливих і неможливих зусиль. 
 

Співвідношення окремих освітніх компонентів та фактичного 
навантаження здобувачів 

 
 

 



 
 

Які дисципліни або визначений для них обсяг годин є надлишковими (аудиторні, 
практичні, семінарські) у навчальному навантаженні студента? 

Практичні дисципліни 

Французька мова 

Все добре 

таких дисциплін на має, все гаразд 

семінарські 

Аудиторні 

Немає 

Таких немає 

Семінарські 

Фізична культура 

Таких немає  

Соціологія 

Аудиторні.  

Обсяг годин на всі види дисциплін є помірним 

Все влаштовує 

Всі години грамотно розплановані 

Аудиторні  

Семінарські 

Зарубіжна література 



Таких немає 

немає 

Які дисципліни або визначений для них обсяг годин є недостатніми (аудиторні, 
практичні, семінарські) у навчальному навантаженні студента? 

Аудиторні дисципліни  

Основна іноземна мова 

Практичні 

таких дисциплін на має, все гаразд 

аудиторні 

Практичні 

Немає 

Таких немає 

Англійська 

Основна іноземна мова 

Практичні німецька мова та граматика  

Англійська мова 

Практичні 

На мою думку можна було б зробити більше навантаження з предмету англійської 
мови 

Все влаштовує  

Всі години грамотно розплановані 

Достатньо 

Практичні 

Недостатньо практичних з дисципліни основної мови( німецька), чи перекладу. 
Забагато теорії. 

Німецької мови 

Практичні 

 

 

 

 



4.Формування індивідуальної освітньої траєкторії 

 
 

 



 
 

Як враховуються інтереси здобувачів вищої освіти у відповідності принципам 
академічної свободи? 

 

Враховуються 
Добре 
відповідно основам здобування вищої освіти 
Завдяки тому, що у нас студентоцентричний підхід, викладач завжди прислухається до студента. 
Завжди враховується 
Думка тих хто навчається завжди на першому місці 
Просвітницька діяльність викладачів 
Інтереси студентів- здобувачів вищої освіти враховуються відповідно до принципів академічної 
свободи, зокрема допускається повна свобода ставити будь- які питання та прагнути до істини  
Оптимально 
Завжди є право вибору 
Викладачі завжди прислухаються до думки студентів 
Нормально 
Інтереси враховуються 
Думка студентів завжди враховується 
Інтереси враховуються 
Враховування права студентів на «вмотивовано відкинути» певні відомості й точки зору, представлені 
в аудиторії. 
Можливість перейти на індивідуальну форму навчання 
 

 

Яким чином надається Вам інформаційна підтримка в межах освітньої 
програми? 

Бібліотека, корисні сайти, якими діляться викладачі, для кращого виконання певного 
завдання 

Надають  



інформаційна підтримка надається за допомогою зручної та ефективної системи 
інформування здобувачів освіти як з освітніх, так і позаосвітніх питань.  

Дізнаюя інформацію від старост  

Деканат, сенатори 

Консультація з викладачем 

Будь-яким 

Інформацію отримую від старости або куратора 

Легким 

Методички 

Нова інформація не тільки від викладача, а й через інші соціальні мережі.  

У вигляді лекцій, відповідей на запитання студентів під час дискусій та надання 
відповідних джерел літератури 

Через сайт університету  

Через сайт університету  

Книги  

Най більш зрозумолим чином. Завжди все детально роз'яснюють 

Деканат працює дуже добре 

Через комунікацію 

За допомогою всім відомих ресурсів 

 

Яким чином надається Вам консультативна підтримка в межах освітньої 
програми? 

Консультація із викладачем 

Надають 

Консультативна підтримка надається насамперед за допомогою сервісів, які надає ЗВО 
у відповідних сферах 

Через поради 

Деканат, сенатори 

Консультації 

Консультація 

Завдяки куратору 



Легким 

Практичні заняття 

Можемо звернутися до викладача з різними питаннями.  

В будь-який час я можу отримати консультації з тих питань, які мене цікавлять 

Групи у соцмережах 

Через групи у соцмережах 

Різним  

Індивідуально 

Деканат 

Завжди можна звернутися до викладачів за допомогою 

 

Яким чином надається Вам соціальна підтримка в межах освітньої програми? 

Стипендії для студентів державних місць, та студентів із наявними квотами 

Не надається 

Соціальна підтримка надається насамперед за допомогою сервісів, які надає ЗВО у 
відповідних сферах (консультування з приводу працевлаштування, психологічна 
підтримка і т. ін.) 

Іноді стипендія  

Стипендія  

Стипенція 

Із питаннями щодо соціальної підтримки потрібно звернутися в деканат 

Простим 

Стипендії 

Щомісячна стипендія.  

Студенти отримують стипендії і соціальні допомоги  

У деканаті  

Через деканат 

Є можливість отримати стипендію 

Стипендія 

Я платник 

 



 

З якими проблемами під час навчального процесу Ви зіткнулися? 

Незначними, в плані знаходження потрібної інформації 

З ніякими 

проблем, дякувати Богу, не було 

Ніякими 

Немає проблем 

Поки що з жодними 

Жодних проблем не було 

Без проблем 

Можливо більше часу приділяти на вивчення основних дисциплін, а не суміжних 

Дуже багато поданого матеріалу. 

Впродовж мого навчання суттєвих проблем не виникало 

Ніякі 

Жодних проблем 

Нема 

Брак часу на себе.  

З проблемами вивчення матеріалу, який неважливий.  

Жодними 

В мене не виникало жодних проблем 

 


