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1. Якість викладання за освітньою програмою 
Зведені дані за дисциплінами 









 
 

 



Коментарі та побажання здобувачів щодо якості викладання 
дисциплін за ОП «Німецька мова і література» 

 
Павлишинець Олена Олегівна Основна іноземна мова 

Alles gut❤ 

Мені все подобається.Якість викладання на високому рівні. 

Хотілося б побільше розмовної практики 

Хотілось би більше мовної практики 

Більше проектних робіт 

Більше комунікації 

Якість викладання цієї навчальної дисципліни є високою. 

Рекомендую цю навчальну дисципліну та викладача, який її викладає 

все подобається 

Все подобається☺ 

Viel Spaß! 

Якість викладання цієї навчальної дисципліни є високою. 

 

Ткачівський Василь Васильович Друга іноземна мова 

Викладач справжній професіонал, підбирає цікавий і потрібний матеріал 

Пояснення з самої бази. 

бажаю працювати з Ткачівським В. В. 

Викладач відкритий, завжди готовий допомогти і зайвий раз пояснити, якщо виникли 
проблеми. 

 

Троценко Ольга Ярославівна Друга іноземна мова 

Більше розмовної практики 

 

Петришак Богдана Ярославівна Основна іноземна мова 

більше аудиторних годин 

Якість викладання цієї дисципліни є на досить високому рівні 



Мені здається, що аудиторної роботи має бути трішки більше ніж на даний момент є. 

Більше спілкування 

Найкращий викладач, факультету іноземних мов 

Стиль викладання навчальної дисципліни є зрозумілим і доступним.На заняттях 
завжди цікаво,не нудно.Викладач об'єктивно оцінює знання студентів. 

Ця дисципліна важлива і цікава. Викладачка зрозуміло подає матеріал, зрозумілі 
критерії оцінювання. Богдана Ярославівна завжди добре до нас ставиться,відкрита та 
доступна до спілкування. 
Я хотіла б надалі у цього викладач навчатися цієї дисципліни,адже у неї все чесно і 
об'єктивно 
 

Зарубіжна література  

Занадто багато часу потрібно приділяти самостійним роботам 

 

Корольова Наталія Олександрівна Основна іноземна мова 

Викладач чітко доносить до студентів потрібну інформацію, якщо виникають 
труднощі допомагає їх вирішити 

Більше пояснення матеріалу(граматики) 

 

Весоловський Олег Васильович Основна іноземна мова 

Хотілося б більше перегляду фільмів або серіалів німецькою мовою, також більше 
обговорень або ігор 

Викладач дуже добре пояснює матеріал з даної дисципліни. І сам він також є дуже 
доброю людиною. 

Викладач добре викладає свій предмет 

Повинні бути кращі навчальні книжки 

 

Маруневич Божена Михайлівна Методика викладання основної іноземної мови 

Все влаштовує 

 

Венгринович Андрій Антонович Теоретична граматика, практична граматика  

Все влаштовує 

Добре подання матеріалу 



Ткачівська Марія Романівна Основна іноземна мова 

Більше діалогічного мовлення 

Висока якість викладання, яка заохочує вчитись і знати краще 

Все чудово, рівень моїх знань покращився, студенти працюють багато, а їхні старання 
завжди оцінені належним чином. 

 

Угринюк Ростислав Васильович  Основна іноземна мова 

Дуже доступно і зрозуміло викладач пояснює свій матеріал з даної дисципліни. 

Все викладається чітко і зрозуміло 

Дрогомирецький Петро Петрович Вступ до мовознавства 

Ця дисципліна є важливою на факультеті іноземних мов. Я задоволена методикою 
викладання цього предмету. 

 

Стражнікова І.В. Педагогіка 

Викладач добре володіє матеріалом 

 

Трухан О.І. Друга іноземна мова 

Сучасний підхід до вивчення іноземної мови, на кожній парі обговорення різних тем, 
висловлення думок на актуальні проблеми. 

Сучасний підхід до вивчення іноземної мови, на кожній парі обговорення різних тем, 
висловлення думок на актуальні проблеми. 

  



2. Якість освітньої програми «Німецька мова і література» 





 
 

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

Проводяться різні форми перевірки знань 

Через соціальні мережі 

допомога при вивченні 

Через інтернет, дзвінки 

Комунікація виконується у форматі розмови, консультації, дискусії 

Усний зворотній зв'язок 

За допомогою мовленнєвого апарату людини  

Збір студентів або через соціальні мережі 



За допомогою інформування від старостату 

Успішно 

Добре 

Самостійна робота  

Обговорення 

Через соціальні мережі і дистанційне навчання 

На парах 

Спілкування з викладачем  

Належним чином 

Viber 

Розмова 

Інтернет 

Добре 

Викладачі завжди готові піти нам на зустріч, надати потрібну інформацію, порадити 

Викладачі завжди доступно відповідають на питання 

 

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? 

Історія ураїнської культури 

Англійська 

Аудиторні 

Аудиторні 

Семінарські 

Немає таких 

Зарубіжна література 

Семінарські 

Семінарські 

Всі, окрім німецької та англійської мов 

ті , що не відносяться до обраної спеціальності 

Зарубіжна література та лексикологія 

Історія зарубіжної літератури  

Філософія 

Зарубіжна література, фім 

Аудиторні  

Зарубіжна література 

Фізична культура 

Практичні 

Семінарські 

Аудиторні 

Семінарські 

Аудиторні 

Практичні 

Семінар  

Практичні 

Практичні 

Семінарські 

Аудиторні 



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

Практична граматика  

Практичні 

Ніякі  

Аудиторні 

Німецька мова 

Німецька мова 

Німецька мова 

Практичні 

Аудиторні 

Практична граматика 

за спеціальністю 

Фізкультура  

Друга іноземна мова 

Українська мова 

Методика викладання,  філологія 

Семінарські 

Німецька та англійська мови 

Практичні 

Філософія 

Аудиторні 

Друга  іноземна мова  

Практичні 

Практичні 

Практичні 

Практичні 

Аудиторні 

Практичні 

Практичні  

Практичні 



Семінарські 

Практичні 

Практичні 

 

 

4.Формування індивідуальної освітньої траєкторії 
 
Як враховуються інтереси здобувачів вищої освіти у відповідності 
принципам академічної свободи? 
Нормально 
В повному обсязі 
Шляхом опитування 
Позитивно 
належно! 
Існує принцип оскаржити оцінку 
Опитування 
Враховуються 
Під час обговорення 
Добре 
По мірі можливості 
Належним чином  
Інтереси враховуються 
Не завжди враховуються. 

 

 



 

 



Яким чином надається Вам організаційна підтримка в межах освітньої програми? 

Викладачі зрозуміло все пояснюють та допомагають 

через викладача 

Роз’яснювальні збори 

 Підтримка надаєтьна належним чином 

Інформаційна підтримка викладачів 

Викладачі допомагають 

Консультації 

Комунікативним 

Через викладачів та у деканаті 

Розмовами 

Через Інтернет або в усній формі 

Консультації 

Онлайн та викладачі допомагають розібратись 

 

Яким чином надається Вам інформаційна підтримка в межах освітньої 
програми? 

Офіційний сайт університету, спільнота у Viber 

Соціальні мережі 

В спілкуванні з викладачем 

Надається інформація та рекомендовані її джерела  

Викладачі завжди на зв'язку і можуть допомогти нам зрозуміти чи знайти певну 
інформацію 

Через соц.мережі 

куратор 

Роз’яснювальні заходи 

Зв’язок із викладачами 

Книги, інтернет  

Можна звернутися до куратора. 

Книги і статті видані нашими викладачами 

Через статті на офіційному сайті 



У соціальних мережах 

Через куратора і старости групи 

Різними способами 

Через інтернет 

Під час консультацій 

 

 Яким чином надається Вам консультативна підтримка в межах освітньої 
програми? 

Є години консультацій . 

Консультаціями щодо різних питань 

Викладачі завжди готові допомогти студентам, якщо у них виникають труднощі 

деканат 

В форматі «запитання-відповідь» 

Від викладачів  

Пояснення викладачів  

За потребою. 

Через статті на офіційному сайті 

Консультативна підтримку отримуємо від викладачів 

Надання індивідуальних консультацій 

Через викладачів 

На парі або лекції 

Дискусія 

 

Яким чином надається Вам соціальна підтримка в межах освітньої програми? 

Стипендія  

Стипендія 

Не надається 

Степендія 

Стипендії  

Стипендії 

Є стипендії  



деканат 

Організаційна робота університету  

Не маю стипендії 

Я отримую стипендію. 

Через статті на офіційному сайті 

Стипендія 

Стипендія 

 

З якими проблемами під час навчального процесу Ви зіткнулися? 

коли нас опитують усно, деякі викладачі чекають на відповідь зразу ж в ту мить, коли 
задали запитання, тому деякі студенти, яким потрібен час, щоб сформулювати свою 
думку, отримують двійку, особливо коли ти не готуєшся, що зараз будуть опитувати, і 
ти просто губишся і тобі потрібен час, щоб зібратися, хоча б декілька хвилин. 

Поки не було 

Жодних проблем 

Не було проблем 

Не було проблем 

З жодними  

Немає часу 

дуже мала кількість годин на профільні предмети  

Не було  

Надлишкове домашнє завдання 

Жодних проблем 

Не було проблем 

Проблеми відсутні 

Є багато непотрібних предметів  

Не було ніяких проблем 

Велика кількість матеріалу 

Забагато творчих конкурсів 

Не виникало проблем 


