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Аналiз зарубiжного досвiду  

Залучати до навчання фахівців-практиків 

Все і так добре! 

Теорію підкріплювати практичними кейсами з життя 

удоскналення співпраці між Університетом та державними органами влади 

Запроваджувати більше індивідуальних тематичних вебінарів 

Студентам повинні на прикладі, в диву показувати, як застосовувати свої знання на практиці 

Нічого 

Нічого, все відмінно. 

Все добре 

Розробляти більш цікаві практичні завдання 

Все влаштовує 

Більше практики 

Мотивація в першу чергу студентів, с боку вкладачів допомога, підтримка. 

Все подобається, нічого не потрібно змінювати  



Поки задоволена всім 

Все влаштовує 

Більше організації 

Після практичної підготовки зрозумію 

Більше часу приділять цьому.  

, 

Все добре 

Все подобається, нічого не потрібно змінювати  

Нічого 

Не знаю 

Лекції та детальніше розгортати теми . 

Постійна вдосконаленння в знаннях які розповідаються на практиці. 

нічого 

Якість задовольняє  

Пройти практику 

покращення якості освіти через інтернаціоналізацію українського освітнього середовища 

покращення якості освіти через інтернаціоналізацію українського освітнього середовища 

покращення якості освіти через інтернаціоналізацію українського освітнього середовища 

_ 

Очне навчання 

- 

Більше спілкування, живого спілкування, та можливість задавати питання 

Більше часу, чітко розуміти що робите. 

Все задовольняє 

Більше цікавого матеріалу 

Все добре 



.... 

.... 

Більше практики 

Переглянути навчальні плани з метою відновлення та подальшого підвищення статусу практичної 

підготовки 

 

 

Всiм задоволена 

Новітню інформацію у сфері законодавчоі та управлінськоі діяльності 

Інформативність на найвищому рівні. 

Не маю пропозицій 

Все отримав. 

Вебінари на супутню тематику 

Зо студенти будуть мати можливість практикуватися у закладах, в яких можливо, в майбутньому 

будуть працювати  

Нічого 

Більше про майбутню професію  

Інформація не потрібна 

Детальну 

Все влаштовую  



Мені все подобається 

Подаючи тему студентам, роз'яснити чітко вимоги та правила. Роз'яснити суть матеріалу, з яким 

студент буде працювати. Терпіння не тільки викладачам, але й студентам з практичними. 

План  

Все влаштовує 

Все влаштовує 

Вчасну і точну 

По спеціальності 

Все що може знадобитись в майбутньому 

, 

Все добре  

План  

Ніяку 

Не знаю 

Точне пояснення питання. 

Постійно нову 

життєву та зрозумілу  

Інформації достатньо  

Яка знадобиться мені в майбутньому в роботі 

Я вважаю, що інформації за достатньо 

Все подобається 

Все подобається 

Все подобається 

Хочу очне навчання 

- 

Всю 

Щоб розуміти, яку інформацію я хочу отримувати, я повинна отримувати хочь якусь інформацію, 



Потім обрати. 

Все задовольняє  

Цікаву, та більш повчальну 

Все добре 

.... 

.... 

Мені все подобається 

- 

 

 

Все влаштовує 

Все влаштовує 

Все влаштовує. 

Все влаштовує, процес підготовки організований на належному рівні, якщо враховувати ситуацію з 

пандемією, і вимушеність навчатись дистанційно 

Все влаштовує. 

Немає 

- 

Все влаштовує 

Нічого 

Все влаштовує 

Все влаштовує 

Все влаштовую  

Мене все влаштовує 

Мене все влаштовує. 



Все подобається  

Все 

Все влаштовує 

Неорганізованність  

..  

Дистанційне навчання 

, 

Все влаштовує 

Все подобається  

Все влаштовує 

Все влаштовує  

Немає своєї відповіді . 

Непостійність 

поки що все влаштовує 

Все влаштовує  

Навчання онлайн 

Все чудово  

Все влаштовує 

Все влаштовує 

_ 

Дистанційне навчання 

- 

Мало спілкування 

Не можу відповісти на це питання. 

Все влаштовує 

Нестача часу 



Все влаштовує 

.... 

.... 

Мене все влаштовує 

- 

 

 

Не маю 

організовано на відмінно 

Немає. 

Пропозицій та зауважень не маю 

Немає 

Стимулювати подальший розвиток практичної діяльності 

- 

Нічого 

Більше розповідати про майбутню професію 

Все добре 

Зацікавлення студентів 

Все влаштовує 

. 

- 

Все подобається  

Поки ніяких, все подобається 

Не маю пропозицій 

Більше уваги до організації навчання 1-го курсу  



Вибрати де проходити практику самостійно 

Навчатись в аудиторіях 

, 

Все добре  

Все подобається  

Не маю пропозицій 

Не знаю  

Немає пропозицій  

Розклад постійної роботи,нова інформація. 

матеріал краще засвоюється на "простій" мові 

Не має пропозицій  

Навчання в аудиторії 

Більше спілкування зі студентами 

Все подобається 

Все подобається 

_ 

Щоб зробили ОЧНЕ навчання 

- 

Більше спілкування 

Поки що, пропозицій немає. 

Все задовольняє  

Не знаю 

Не має 

.... 

.... 

. 



- 

 


