
ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ СВОЇМ ГОЛОВНИМ ДОСЯГНЕННЯМ
ЗА ВСІ РОКИ НАВЧАННЯ?

Розвиток компетентностей, які важливі для роботиЗдобуття фахової освіти
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Вчитися у і з дивовижними особистостями І  Змогла підготуватися до конкурсу

стимул ити вперед

САМОРОЗВИТОК

нові знання з питань інклюзивної освіти
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проявити себе

на посаду директора школи
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Отримання диплому міжнародного зразка

Червоний диплом  ©

комунікаційні усвідомлення себе як особистості - "Homo Students", яка постійно навчається і 
Навички вчиться чомусь новому,і є часткою неперервного процесу самовдосконалення!

високі оцінки моїх знань і неупередженість

самодисципліна
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ЗНАЙОМСТВА ©

з явився оптимізм з приводу 
майбутнього нашої освіти

відкриття в собі нових граней характеру

інтеграція нових технологій в освітній процес
Підвищення власного 

професійного рівня



Від чого Ви отримали найбільше задоволення навчаючись в УМО (оберіть одну або декілька 

відповідей):
45 відповідей

Від своїх успіхів в конкурсах та
проект...

Від своїх навчальних результатів 

Від освітнього процесу в 

цілому;

Від атмосфери у закладі;

Від взаємин з педагогами; 

Від взаємин з іншими 
здобувачами; 

Від можливості проявити себе, 
свої здібності та вміння 
Нових знайомств, спілкування
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ЯКА ПОДІЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАПАМ'ЯТАЛАСЯ ВАМ НАЙБІЛЬШЕ?

Виїзна

конференція
Кожна сесія - це була найкраща подія!!

Зустрічі з інозем ним и 

викладачами та їх лекц ії

ВИСТАВКИ
УСЕ НАВЧАННЯ

Відвідування

шкіл

Участь у конференціях, майстер-класах від 

ведучих спеціалістів України, Америки, 

П івнічної Кореї, Ф інляндії у сфері освіти

Вручення
диплом ів

Відвідування

центру

"Асперн"

Навчальна

зустріч з 

депутатами

молитва про Україну

Насичена програма 

позалекційними заходами
Вступні іспити

Знайомство з 

групою і 

викладачами

семінари з 

іноземцями

КОНФЕРЕНЦІЯ Т 3ах°А и поза межами
* Університету

ТРЕНІНГИ

студентська наукова 

конференція

численні
практика І  Екскурсія в Верховну І

_ ч/ - І маистер-класи
Раду Ук раї н и (у

зустрічі з 

розробниками 

освітніх програм

ЕКСКУРСИ

Онлайн

навчання



З якими проблемами Ви зіштовхувалися під час навчання в УМО?

45 відповідей

Успішність у цілому,

Страх перед іспитами, 
захистом диплома,

Складно поєднувати навчання 
та роботу;

Відсутнє відчуття безпеки і 
захищеності,

Проблеми взаємин з 
педагогами;

Проблеми взаємин з одногрупниками:
Жодного;

0 10 15 205

20 (44.4%)



Чи порад ил и  б Ви Університет м енедж м енту осв іти  іншим?

45 відповідей

•  так

•  ні

•  Порадила вступити іншим копегамі 
Вони залишились також дуже і дуже 
задоволені

•  За рекомендацією вже навчаються 4 
студенти



В якій соц іальн ій  рол і Ви найчастіш е виступали в ж итті УМО? 

45 відповідей
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