Аналіз результатів опитування «Викладач очима студентів»
СІДАНІЧ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції СІДАНІЧ ІРИНІ ЛЕОНІДІВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Дуже цікаві лекції та стиль викладання
• Здоров'я та натхнення на творчому процесі !
• Все на професійному рівні!
• Успіхів у подальшому викладанні
• Дуже вдячна, побажання - ще більше практичних занять та зустричей з
практиками, для поглиблення розуміння засобів та методів креативного
викладання дисципліни.
• Успіхів та розвитку!!!
• Продовжувати далі. Божого благословіння.
• Тримати і надалі такий рівень
• Цікаві лекції. Так тримати.
• Щоб і надалі надихали нас своєю енергією, та знаннями, які властиві даному
викладачу!
• Подобається цікавий творчий підхід до практичних, лекцій, все пов,язано із
життям. Добробуту, наснаги,успіхів
• Дякую за цікаві лекції та гарно викладений матеріал
• Бажаємо здоров'я, творчих перемог
• Нехай цінності християнської педагогіки і новітні методики збудовують
духовність і фах українських здобувачів вищої освіти у Вашому освітньому
закладі і надалі.
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ТИМОШКО ГАННА МИКОЛАЇВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття...
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Побажання та пропозиції ТИМОШКО ГАННІ МИКОЛАЇВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Здоров'я і творчих злетів, дорога Ганно Миколаївно!
• Викладач доброзичливий, тактовний, стимулює до навчання здобувачів освіти,
все подобається
• Бажаю здоров'я та енергії передавати колосальний педдосвід та знання.
• Вдячна за можливість переймати колосальний практичний досвід) Бажаю
здоров'я та натхнення)
• Творчих успіхів
• Щиро бажаю здоров'я! Пишаюся, що навчаюся у професіоналів!
• Все досконало
• Більше практики та тренингів, дуже цікаво та архиважливі дисціплини.
• Дякую за Вашу роботу.
• Більше практики здобувачів.
• Дякую за Ваш кладязь знань
• Тримати і надалі такий рівень
• Вдячна за цікаве начання!
• Успіхів у вашій нелегкій справі
• Триматися на такому рівні.
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ГЛАДУШ ВІКТОР АНТОНОВИЧ
(узагальнення за результатами анонімного
опитування здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко,
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції ГЛАДУШУ ВІКТОРУ АНТОНОВИЧУ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
•Дякую за знання!

• Так тримати. Все доступно, цікаво, прикладово-візуалізовано.
• Викладати деякі пари англійською мовою (Гладуш В. А. вільно володіє
англійською мовою)
• Дуже хороший викладач
• Дисципліна "Професійна компетентність керівника закладів з інклюзивними та
спеціальними класами" потребує більшої кількості годин.
• Ваші знання і досвід цінні, продовжуйте передавати їх здобувачам вищої освіти.
• Дуже добре викладає, цікаво спілкуватися.
• Тримати і надалі такий рівень
• Відвідування шкіл для обміну досвідом та відкритих уроків та занять для
практичного досвіду
• Дякую за високу якість викладання!!!
• Ще більше таких лекцій, де отримала надзвичайно цікаві і безцінні знання!
• Поступовість подання матеріалу і прикладів на лекції
• Більше практики у веденні документації роботи на місцях (ДНЗ,школа)
• Все чудово. Міцного здоров'я!
• Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• хотілось би поможливості більше занять практичних на базі навчальних
закладів
• Включати в розклад більше годин з даної дисципліни
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МАХИНЯ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття...
0

Побажання та пропозиції МАХИНЯ ТЕТЯНІ АНАТОЛІЇВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Невичерпного творчого потенціалу
• Все на дуже високому рівні! Успіхів та наснаги!
• Працювати так і надалі
• Дякую за високий професіоналізм, мотивацію до опанування нових дисциплін,
стимулювання до творчості, саморозвитку та самореалізації, приклад любові до
своєї роботи та натхненності.
• Здоров'я міцного, творчих успіхів)))
• Не зупинятись і всього найкращого на творчої діяльності.
• Дякую за ВАШУ роботу. Ви найкращий педагог і прекрасний куратор.
• Сама бездоганність та точність! Дуже все дивовижно, набирати "оберти"
сміливо!
• Подальшого розвитку і вдачі у досягнені мети.
• Натхнення, терпіння і оперативності!!!
• Дякую за позитивне ставлення до студентів.
• Молодець. Я від Ваших лекцій у захваті.
• Класна, розумна, креативна людина!!!! Успіхів, творчих злетів!!!!!
• Все чудово, тільки вперед!!!!
• Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• Дякуємо за гарні пари.
• Викладач - людина енергійна, цілеспрямована, ерудована, професіонал в своєї
справі. Тому дуже перевантвжена. Побажання - знизити навантаження.
• Дякую нашому енергійному натхненникові, неймовірній людині та чудовому
спеціалісту!
• Ваші практичні заняття чудо) Частіше б)

ПРИХОДЬКІНА НАТАЛЯ ОЛЕКСІЇВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції ПРИХОДЬКІНІЙ НАТАЛІЇ ОЛЕКСІЇВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Хороший викладач
• Бажаю творчого натхнення
• Высокий рівень компетентностей. Так тримати!
• Дуже добре
• Бажаю завжди мати такий високий фаховий рівень.
• Тримати і надалі такий рівень
• все супер!
• Найвищий ріверь
• Чудовий викладач, успіхів !!!!
• Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• Успіхів в роботі
• Більше практичних занять
• Так тримати
•V
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ГРИЩУК ДМИТРО ГЕННАДІИОВИЧ
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття...
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Побажання та пропозиції ГРИЩУКУ ДМИТРУ ГЕННАДІЙОВИЧУ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Дякуємо, чітко, інформаційно
• Так тримати!
• Закріпляти матеріал практичними діями здобувачем(виходити всією групою),
разом з викладачем
• все супер!
• Тримати такий рівень і надалі
• Успіхів
• Все добре
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ГОРБЕНКО ІННА ВАСИЛІВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко,
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції ГОРБЕНКО ІННІ ВАСИЛІВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
•Доступно і цікаво викладає матеріал.
• Тримати такий високий рівень і надалі
• все супер!
• Одне задоволення від викладання!
• Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• Міцного здоров'я
•©
• Сімейна педагогіка стає важливою складовою педагогіки партнерства завдяки
Вам!
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ДУБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко..
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни...
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що.
Навчальний матеріал викладається чітко. доступно.
Методи. способи і форми викладання доцільні та.
Активне використання сучасних інтерактивних та.
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей...
Система накопичення балів зрозуміла. доступна та.
Форми контролю різноманітні. зрозумілі. цікаві..
Оцінювання знань. умінь та навичок об'єктивне та.
Здійснюється аргументація та коментування.
Механізми та процедури контрольних заходів.
Викладач стимулює творчість студентів під час.
Доброзичливість і тактовність по відношенню до.
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття.
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Побажання та пропозиції ДУБОВСЬКОМУ СЕРГІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Успіхів
• Методична література в інтернет доступності була б дуже корисною
• Креативний викладач.
• Тримати такий рівень викладання
• Все супер!
• Все на найвищому рівні!
• Дякую за знання!
• Успіхів у здійсненні планів.
• Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• Більше практичних занять
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ВИСОЦЬКА АЛЛА МИХАЙЛІВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування за 5бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко,
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції ВИСОЦЬКІЙ АЛЛІ МИХАЙЛІВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
•Наснаги на подальшу працю!!!
•Бути здоровим,щоб і надалі викликати інтерес до навчальної дисципліни у
студентів.Викладач своїм позитивом та доброзичливістю надихає.
•бажано більше давати творчі індивідуальні завдання
•Бути ще більш креативним
•Тримати і надалі такий рівень
•Щоб і на далі все лишалося на такому рівні, все дуже добре!
•Так тримати і надалі.
•все супер!
•Міцного здоров'я та натхнення
•Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
•Більше практичних занять на базі освітніх закладів
•Продовжуйте впроваджувати інноваційні підходи у викладанні спеціальної педагогіки.
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РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко,
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції РОЖНОВІЙ ТЕТЯНІ ЄВГЕНІВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Подяка за гіпервідповідальність за кожного здобувача вищої освіти, тактовність
та професіоналізм!!!
• проводити семнари-тренінги
• Все супер
• Терпіння та наснаги.
• Так тримати! Вьі супер!
• Тримати такий рівень і надалі
• Вь найкращий викладач.
• все супер!
• Все влаштовує
• Дякуємо за спілкування та цікаві пари.
• Заняття проводити на такому ж рівні!
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СОФІИ НАТАЛІЯ ЗІНОВІІВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування
здобувачів за 5-бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• все супер!
• Й надалі залучати практиків
• Дисципліна "Розроблення індивідуальних програм розвитку дітей з
особливими освітніми потребами" потребує збільшення кількості годин.
• Повний восторг, від навчання та спілкування!
• Продовжувати надихати інших до високої педагогічної майстерності.
• Змістовні і доступні лекції.
• Дуже професійне викладання. Бажаю брати якомога більше годин викладання.
• Все на високому рівні. Побільше пар цього викладача.
• Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• Міцного здоров'я
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АНДРОЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування за 5бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко, доступно
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції АНДРОЩУК ІРИНІ МИКОЛАЇВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:
• Бережіть себе
• Дякую за приємне та корисне спілкування
• Так тримати!
• Дякую за Вашу роботу.
• Дякуємо за цікаві лекції та практичні заняття.
• Залишатися таким чудовим викладачем
• Тримати і надалі такий рівень
• Все дуже добре, дякуємо
• Успіхів
• Дякуємо за гарний обмін досвідом під час пар.
• Цікаво та корисно
• Бажаю здоров'я та залишатися такою ж вишуканою, витонченою та енергійною)
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БАРТЄНЄВА ЛАРИСА ІВАНІВНА
(узагальнення за результатами анонімного опитування за 5бальною шкалою)
На початку вивчення дисципліни чітко
Забезпечує доступ до роб.програми дисципліни,
Змістовна значущість і доступність матеріалу, що
Навчальний матеріал викладається чітко,
Методи, способи і форми викладання доцільні та
Активне використання сучасних інтерактивних та
Ерудиція й культура мовлення викладача
Уміння викликати інтерес до навчальної дисципліни
Формування у здобувачів компетентностей,
Система накопичення балів зрозуміла, доступна
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві,
Оцінювання знань, умінь та навичок об'єктивне та
Здійснюється аргументація та коментування
Механізми та процедури контрольних заходів
Викладач стимулює творчість студентів під час
Доброзичливість і тактовність по відношенню до
Організаційна культура викладача
Культура зовнішнього вигляду викладача
Виникає бажання відвідувати навчальні заняття
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Побажання та пропозиції БАРТЄНЄВІЙ ЛАРИСІ ІВАНІВНІ
стосовно викладання навчальної дисципліни:

• Хочеться більше годин, для вивчення
• Так тримати.
• Тримати цей рівень і надалі
• Високий професіонаоізм, доброта, творчість притаманні цьому
викладачу
• все супер!
• Успіхів
•Дякую за цікаві лекції та добре викладений матеріал
• все влаштовує
•V
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