Результати анонімного опитування
здобувачів кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи
ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Все влаштовує
Захистити диплом)
Більше практичних занять
Щоб всі були здорові, і ми могли зустрітися.
Менше презентацій на домашню підготовку
Успіхів
Поліпшити організаційні питання (не висилають виклик на сесію, та інш...)

Побільше дістанційної інформації.
Бажаю усім працівникам університету міцного здоров'я
Щоб були присутні всі студенти
Щоб не було карантину🙂
Зауважень немає
Цікаві лекції
Сократить ее. Она с 10 до 25. Это очень долго и сообщить об этом как
можно раньше, чтобы можно было планировать своё время.
Щоб була короткою, де можна отримати максимально знань
Новые знания, общение....
Продовжуйте свою справу. Ви молодці
Професійне зростання
Творчих успіхів, натхнення
Успіхів усім та до зустрічі
Не має
Більш різноманітних форм навчання та дозвілля
Продовжувати так же
Відвідати іще якийсь цікавий навчальний заклад.
Зробити такий же чудовий розклад
Доброго захисту
Обмін досвідом, відвідуючі ЗО
Відвідування ЗЗСО, які впроваджують цікаві ідеї, обмін досвідом з
керівниками таких закладів
Більше студентів та матеріально-технічного забезпечення університету
Придбати нові знання
Більше спілкування
Менше годин
Зустрічі з сучасними менеджерами освіти
Захистити дипломну роботу.
Удосконалити матеріально-технічну базу університету
Більше завдань командного типу, спільних проектів

Пiд час практичних вiдвiдати навчальнi заклади
Забезпечення гуртожитком
Все влаштовує!
Відвідування спеціальних закладів освіти
Успешной защиты дипломной работы и вдохновения на дальнейшие
педагогические работы
сесій в нас на жаль вже не буде
Можливість відвідати спеціальні школи для обміну досвідом
Не має. Все дуже добре і професійно
Защитить диплом
Щоб гарно працювали прилади для викладання матеріалу
Здоров`я і терпіння нашим керівникам і викладачам
Швидкісний інтернет
Більше практики
Нові хороші враження
Підтримка викладачів
Лекції з психології
Скоротити сесію
Роз‘яснення законодавчої бази щодо освітнього процесу
Важко відповісти
Так само раціонально використовувати час і викладачів і здобувачів
Розклад занять за місяць до початку сесії
Як і раніше- стисло і плідно працювати
Все чудово
Екскурсію по Києву. Автобус+ гід. Ми вже позабували історію, гуляти по
Києву і прослухати гіда різні речі
Більше інтерактивних технологій
Більше відкритих заходів, обмін досвідом
Наполегливо працювати для досягнення поставлених цілей
Більше творчих завдань
Побольше практических занятий.

Гарно захистити магісиерську.
Все щоб пройшло файно
Цікаві майстер-класи...
Гарного настрою
Зручний розклад
Щоб староста групи писав про все,що відбувається на парах (коли що
здати/підготувати)
Все супер
Продолжать так далее
Не перевантажувати парами здобувачів освіти.
Также организовывать проведения лекций и семинарских занятий
Більше часів викладання предметів
Немає все добре
Ознайомлення з досвідом роботи закладів СО
Все передбачено, все влаштовує!
Нових зустрічей з досвідченими викладачами. Цікавих досліджень.
Щоб було цікаво
Бiльше занять практичного спрямування.
щоб всьо було вчасно
Все іі так пристойно.
Хотілося б глибше познайомитися з методиками роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами. Викладачі домовились із закладом, щоб
ми побачили як працюють з такими дітьми ( якщо тепер буде така
можливість)
Було б чудово більше запрошувати до співраці лідерів громадського
сектору, які працюють у сфері освіти
поєднання терії з практикою
Захистити диплом
Не вчитися по суботам і неділям.
Більше поєднувати теорію з практикою
відповідальних здобувачів вищої освіти
Підвищувати рівень матеріально-технічної бази Університету

успішна здача, плани на майбутню співпрацю, не перевантажений графік
викладачам
Здоров’я і терпіння керівникам, викладачам і всім працівникам
університету
Успехов студентам и персоналу
Щоб усі були здорові
Вийти офлайн. Зустрітись з викладачами, одногрупниками та обговорити
усі питання в режимі віч-на-віч

Викладачі та їхнє відношення до студентів
Все
Сподобалися лекції. Вони були цікаві, повчальні, викладачі
висококваліфіковані.
Цікаві завдання та методи викладання
Відвідування навчальних закладів
Усе
Сучасні методи викладання і заохочення до самоосвіти
Відношення викладачів до здобувачів
Викладачі, які завжди підтримують, вчать та надихають!
Мені сподобалися лекції викладачів
Компетентність викладачів, атмосфера
Спілкування з одногрупниками та викладачами
Спілкування з викладачами
Гибкость преподавателей. Лояльность и понимание особенностей и
потребностей студентов.
Відношення викладачів
Преподаватели двигаются в ногу с иновациями, в ногу со временем.
Многоролевые, коммуникабельны, профессиональны, умеют расположить и
удержать аудиторию с хорошей атмосферой. Приветливые, вежливые,
хорошо и опрятно выглядят. Спасибо большое. Пожелание Вам, радоваться
глядя на плоды, здоровья, задора, мотивации и пусть открываются те двери,
которые пока закрыты...

Виклад матервалу змістовний,креативний,пізнавальних, корисних
Лекції
Високий рівень викладання матеріалу, нестандартний підхід до організації
надання навчального матеріалу
Лекції з професіоналами
Цікавий матеріал та гарне викладання, дуже подобається куратор, дружня
атмосфера і група
Атмосфера у колективі та творче спілкування
Взаєморозуміння між викладачами та здобувачами
Зацікавлене і доброзичливе відношення до здобувачів освіти
Відкрите заняття. Можливість відвідати гімназію після аудиту
Професіоналізм викладачів кафедри
Не було ні чого зайвого
Семінар у Бориспільській школі
Цікавий навчальний матеріал
Відкрита лекція-діалог з викладачами кафедри
Компетентність викладачів, душевність, креативність, творчий потенціал,
життєвий досвід, поради, блиск в очах)
Увага до кожного ствдента
Практичність.Доцільність. На часі викладання предметів,що є невід'ємною
складовою управлінської діяльності. Височенний рівень викладацької
компетентності
Компетентність викладачів
Підходи викладачів до подання матеріалу
Семінар у м. Бориспіль
Рівень майстерності викладачів університету , організація освітнього
процесу
Виїзні заходи
Доброзичливе ставлення викладачiв пiд час захисту курсових
Лекційні та практичні заняття Гладуша В. А., Висоцької А. М., Симоненко
Т. В., Махині Т. А., Горбенко І. В., Бахтеєвої Л. І., Приходькіної Н. О. та ін.
чудово організовані пари, викладачі надають доступні і необхідні для нашої
спеціальності матеріали, прекрасно організований захист курсових робі, під

час якого можна було дізнатись багато цікавого для свого особистісного
розвитку та вдосконалити компетентності, які ми здобуваємо.
Дружня співпраця, підтримка, людяність, відношення викладачів,
керівників курсових робіт
Отношение к студентам очень доброжелательное,преподаватели
квалифицированные,в целом атмосфера приятная
Робота з Тетяною Анатоліївною на парах Методологія дослідження,
оскільки вони були надзвичайно корисними для написання магістерської
роботи.
Професіоналізм викладачів.
Добре організоване навчання . Дякую!
Общение с представителями
Щире бажання викладачів дати нам знання
Професійне викладання предметів, зустрічі з авторами програм,
затвердженими МОН, тісний зв’язок теорії і практики
Творчій підхід до викладання матеріалу викладачами
Захист курсових)
Знання, що дають викладачі
Нічого
Семінарські заняття
Презентувати свої дослідження
Методика викладання, компетентнісний підхід , високий професіоналізм
викладачів
Робота з googleдокументами
Візит до Введенської гімназії, цікаві форми проведення занять
Професійність викладачів
Новий предмет- управління інформаційними зв'язками.
Творча складова
Не можу визначитись.Смуток, що майже остання
Можливість навчитися новим формам навчання. Професіоналізм
викладачів. Спілкування з колегами
Завжди цікаві педагоги, цікаві потрібні предмети, форми роботи

Дуже дякую! Сподобалось все. Враження позитивні. Доступна подача
інформації, доброзичлива атмосфера, досвідченість, фахове викладання
інформації.
Здобуття практичного досвіду
Меня всегда вдохновляют педагоги УМО.Своим отношением к предметам,к
студентам , профессионализмом и какой-то особенной чуткостью!!!В
других вузах я таких не встречала(к сожалению)
Все сподобалось. Особливо, гарне відношення куратора групи Махині Т. А.
до своїх студентів. Побільше б таких викладачів, які піклуються про своїх
студентів.
Ставлення викладачів
Розповіді колег - досвід, приклади, що є неоціненною складовою
майбутнього управлінця.
практичні заняття
Лекція-діалог з Тимошко Г.М.
Гарне ставлення викладачів до студентів,розуміння та лояльність
Творчі завдання
Консультації з науковимі керивніками
Захищати курсову
Организация проведения семинарских занятий
Екзамени
Все сподобалось
Лекції Гладуша Віктора Антонович, Висоцької Алла Михайлівни
Лекції Гладуш В.А.
Лекції викладачів
Високий рівень компетентності викладачів. Цікаві і змістовні лекції.
Захист курсової роботи
Доброзичливе ставлення викладачiв, високий рiвень професiйноi
компетентностi педагогiв.
Двіж у гуртожитку
Організація навчального процесу
Доброзичливе ставлення викладачів

Дуже хвилюючим і незабутнім був захист курсових робіт, на якому ми
почули суть проблеми, над якою працювали наші колеги, їх особисті
напрацювання, цікавий досвід.
Цікаві лекції,нові викладачі
Семінари та тренінги
лекція-діалог з Тимошко Г.М та інтерактивні заняття з Махинею Т.А.
Зручний матеріал
Екскурсія до Введенської гімназії.
Форми організації навчання
все сподобалося (атмосфера та організація освітнього процесу; бажання
викладачів надати допомогу у всьому ). Захист курсових робіт!!!
Рівень доступності викладеного матеіалу та підготовки до захисту
дипломної роботи
Інноваційний та студентоцентричний підхід, атмосфера та важливість
предметів

Ні
Все сподобалось
Не було
Ні, не було
Все добре
не було
ні
Все сподобалось.
Карантин
Такого не було
Нi.
Все сподобалось!
Ні не було

усе сподобалося
Карантин внаслідок чого, не зрозуміло яким чином будуть закриті
предмети.
Все чудово...
Такого немає
Сподобалося все, зауважень нема
В целом все было нормально.
Я в захваті від університету та викладацького складу
Ні , все було добре, цікаві зустрічі, талановиті викладачі.
Зауважень не має
Всё було відмінно
Не сподобалось, що викладання інформації з дисциплін було більш
стихійне ніж організоване.
Ні. В нас дуже дружна група та компетентний куратор
Немає такого
Ротація зав. кафедрою та керівників дипломних робіт.
Все сподобалось
Ні!
Шкода, коли змінюється викладацький склад.
Щільний графік
Жодного зауваження.
Усе будо на високому рівні
Під час останньої сесії не дуже добре було вирішено проблему поселення в
гуртожиток.
Все організовано на вищому рівні
все ок
не було такого
Нет

Все сподобалося
Работа за комп'ютерами з повільним інтернетом
Це все не цікаво
Низька відвідуваність здобувачів вищої освіти в нашій групі.
Безвідповідальне ставлення до навчання.
Все було добре
Все чудово 👌
Все відбувалось на високому рівні
Технічне обладнання університету
Американские миссионеры, но это не на последней сессии.
Все сподобалось, дякую!
4 пары подряд это слишком много
Нет
Все подобається
Організація освітнього процесу на високому рівні. Відповідальне ставлення
до його проведення. Дякую!
Холодно у гуртожитку. Не було навіть де прийняти душ.
погане заселення в гуртожитку
Враження від сесії позитивні. Пізнання нового ,що можна використати вже
зараз
Деякі непорозуміння щодо пошуку завдань для самостійного виконання.
Все було на високому рівні
Не пригадую.
Не було.
Сподобалось все.
Питання завантаженості навчальних аудиторій іними групами
дуже хочеться оновленого та оснащеного простору для кафедри та
університету
Все хорошо

Все було організовано на високому рівні.
Все ідеально
Жодних негативних емоцій!!!! Почуття що ти попав в другу родину, де тебе
поважають, люблять, чекають!
З боку університету та його працівників НІ.
Не було
нічого
Відсутність відправки виклика на сесію! Що невможливлюває присутність
на сесії тих хто працює...
Все було чудово. Професійно і корисно.
все добре

