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1.РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1. ЗАГАЛЬНЕ 

  

І семестр  

Університет Коледж 

1.1. К-ть Контингент 

Питома вага, 

які взяли 

участь 

1.1. К-ть Контингент 

Питома вага, 

які взяли 

участь 

Вкажіть ваш освітній рівень навчання             

Молодший спеціаліст 38     684 1122 60,96% 

Фаховий молодший бакалавр 9           

Бакалавр 376 2103 17,88%       

Магістр 38 348 10,92%       

Доктор філософії 1           

На якому курсі ви навчаєтесь?             

І курс 154 604 25,50% 229,00 284,00 80,63% 

ІІ курс 110 642 17,13% 218,00 394,00 55,33% 

ІІІ курс 105 573 18,32% 145,00 290,00 50,00% 

IV курс 93 632 14,72% 92,00 154,00 59,74% 

Вкажіть вашу форму навчання             

Денна 263 1424 18,47% 457,00 1042,00 43,86% 

Заочна 101 736 13,72% 1,00 80,00 1,25% 

Дистанційна 98 291 33,68% 226,00     

За якою спеціальністю ви навчаєтесь?             

Готельно-ресторанна справа        131,00 166,00 78,92% 

Громадське здоров'я 0           

Дизайн 12 84 14,29%       

Економіка 24 96 25,00% 35,00 64,00 54,69% 

Інженерія програмного забезпечення       133,00 198,00 67,17% 

Журналістика 20 84 23,81%       
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Комп'ютерні науки 33 226 14,60% 115,00 170,00 67,65% 

Маркетинг 36 180 20,00% 82,00 131,00 62,60% 

Медсестринство 3 21 14,29%       

Менеджмент 35 279 12,54%       

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 

11 58 18,97%       

Міжнародні економічні відносини 16 185 8,65%       

Облік і оподаткування 2 21 9,52% 0,00 23,00 0,00% 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 19 56 33,93% 25,00 57,00 43,86% 

Право 57 467 12,21% 118,00 206,00 57,28% 

Психологія 88 431 20,42%       

Туризм 81 117 69,23%       

Фінанси, банківська справа та страхування 25 146 17,12% 45,00 107,00 42,06% 

Як Ви вважаєте, чи враховує адміністрація думку 
студентів при прийнятті рішень щодо питань, які 
стосуються студентів? 

            

Так 380     523,00     

Ні 74     148,00     

Чи спостерігали Ви випадки, коли студентів нашого 
Університету схиляли до матеріального стимулювання 
(хабарництва) викладачів? 

            

Так 4     30,00     

Ні 446     624,00     

Що для Вас було основною причиною вибору 
Університету «КРОК», як місце отримання освіти? 

            

Висока якість освіти 176     150,00     

Відсутність хабарництва 165     48,00     

«КРОКівський дух» 117     106,00     

Престижність закладу 125     108,00     

Прийнятна вартість освітніх послуг 202     32,00     
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Інше 35     225,00     

Чи порадили б Ви близьким, знайомим навчатись в 
Університеті «КРОК»? 

            

Так 401     575,00     

Ні 49     95,00     

Оберіть Вашу випускову кафедру             

КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 58           

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ 12           

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 34           

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 44           

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА СТАТИСТИКИ 0           

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 34           

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 18           

КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ 40           

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕДИЦИНИ 3           

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 87           

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ 20           

КАФЕДРА ТУРИЗМУ 81           

КАФЕДРА УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 30           

Оцініть роботу Вашої ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

            

Режим роботи 4,43           

Швидкість обслуговування 4,27           

Якість обслуговування 4,36           

Культура спілкування 4,58           

Доступність завідувача кафедри для вирішення питань 4,50           

Доступність методиста кафедри для вирішення питань 4,43           
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Оцініть Вашу задоволеність організацією навчального 
процесу за п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже незадоволена/ий, а 5 – дуже 
задоволена/ий) за наступними критеріями 

            

Підбір викладачів 4,12     3,98     

Зміст освітніх програм та дисциплін 4,07     4,02     

Орієнтованість дисциплін на практичну діяльність 4,01     3,86     

Проведення лекційних занять 4,25     4,22     

Проведення семінарських (практичних, лабораторних 
занять) 

4,23     4,13     

Організація навчальних та виробничих практик та 
проєктів 

3,97     3,83     

Оцініть якість розкладу за п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

            

Якість розкладу 3,93     3,92     

Своєчасність інформування про зміни у розкладі 3,33     3,36     

Організація навчальних практик (в Університеті)       3,78     

Як Ви вважаєте, чи враховується точка зору студентів 
щодо змін у змісті освітньої програми? 

            

Так, враховується 178           

Ні, не враховується 76           

Складно відповісти 204           

На Вашу думку, яким чином Ви можете впливати на зміст 
освітньої програми?  
(можливі декілька варіантів) 

            

Через Студентську раду Університету 224           

Самостійно, подавши пропозицію щодо змін 127           

Через зустрічі із завідувачами кафедр 207           

Через зустрічі з адміністрацією Університету 109           
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Інше 13           

Чи користуєтесь Ви правом вибору навчальних дисциплін 
(обирати з декількох позицій  дисципліни на наступний 
навчальний рік)? 

            

Так 336           

Ні 116           

Чи достатньо матеріалів розміщених в MOODLE для 
здійснення вибору дисципліни? 

            

Так 313           

Ні 133           

Чи використовуєте Ви сторонні (заборонені) засоби під 
час написання контрольних робіт чи складання іспитів, 
заліків? 

            

Так 54     86,00     

Ні 398     593,00     

Чи дотримуєтеся Ви академічної доброчесності під час 
написання курсових/дипломних робіт? 

            

Так 428     602,00     

Ні 24     34,00     

19. Чи поєднуєте Ви навчання та роботу?             

Так 304     279,00     

Ні 152     398,00     

Використання яких форм навчання Вам більше до 
вподоби? 

            

Очне навчання 170           

Дистанційне навчання 142           

Змішане навчання 146           

Як Ви ставитеся до використання системи дистанційного 
навчання під час карантину? 

            

Різко негативно 27           
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Негативно 88           

Мені байдуже 51           

Позитивно 218           

Дуже позитивно 74           

Назвіть обставини, що негативно впливають на 
організацію повноцінного дистанційного навчання 
(можливі декілька варіантів) 

            

Відсутність потрібної техніки вдома 68           

Відсутність постійного доступу до мережі Інтернет 173           

Відсутність необхідних навичок роботи з технікою та 
програмним забезпеченням 

57           

Нерегулярність комунікації з викладачем 134           

Недостатня самоорганізація 102           

Ризик необ'єктивного оцінювання 122           

У мене не виникає жодних труднощів 108           

Інше 18           

Оцініть роботу НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

            

Режим роботи ННБ 4,37     4,44     

Швидкість обслуговування ННБ 4,35     4,46     

Якість обслуговування ННБ 4,38           

Культура спілкування ННБ 4,29     4,42     

Відповідність програмного та апаратного забезпечення 
компютера для самостійної роботи Вашим вимогам 

      4,24     

Надання консультацій       4,34     

Оцініть роботу СТУДЕНТСЬКОГО ОФІСУ за п’ятибальною 
шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,08           
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Режим роботи СО 3,91           

Швидкість обслуговування СО 3,94           

Якість обслуговування СО 4,16           

Культура спілкування СО 3,94           

Доступність співробітників СО для вирішення питань             

Оцініть роботу ДЕКАНАТУ КОЛЕДЖУ за п’ятибальною 
шкалою (де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за 
наступними критеріями 

            

Режим роботи       4,38     

Швидкість обслуговування       4,09     

Надання консультацій       4,27     

Культура спілкування       4,54     

Доступність співробітників для вирішення питань       4,17     

Оцініть роботу ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,15           

Оснащення комп’ютерних класів  4,04     3,86     

Наявність необхідної кількості комп’ютерів 4,23     3,88     

Наявність необхідного програмного забезпечення 3,74     3,99     

Якість WiFi       3,22     

Оцініть роботу ЦЕНТРУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,13           

Режим роботи ЦДН 4,00           

Швидкість обслуговування ЦДН 4,03           

Якість обслуговування ЦДН 4,29           

Культура спілкування ЦДН 4,04           

Доступність співробітників ЦДН для вирішення питань             
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Оцініть роботу УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА за п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,21           

Режим роботи УМС 4,13           

Швидкість обслуговування УМС 4,20           

Якість обслуговування УМС 4,30           

Культура спілкування УМС 4,18           

Доступність співробітників УМС для вирішення питань             

Оцініть роботу КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИЦИПЛІН за п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,29           

Режим роботи 4,18           

Надання допомоги 4,29           

Культура спілкування 4,21           

Ефективність мовного навчання             

Оцініть роботу ДЕПАРТАМЕНТУ ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ 
ПИТАНЬ за п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,27           

Режим роботи 4,23           

Надання консультацій 4,35           

Культура спілкування 4,17           

Цікавість заходів             

Оцініть роботу СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ за п’ятибальною 
шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,28           

Культура спілкування 4,30     4,03     

Відкритість 4,14     4,10     
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Захист прав студентів 4,26     4,07     

Доступність 4,17     4,04     

Проєктна діяльність       4,04     

Оцініть роботу ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,36           

Режим роботи ЦРК 4,32           

Надання консультацій ЦРК 4,18           

Результативність допомоги ЦРК 4,49           

Культура спілкування ЦРК             

Оцініть роботу БУХГАЛТЕРІЇ та КАСИ за п’ятибальною 
шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,38           

Режим роботи 4,40     4,31     

Швидкість обслуговування 4,46     4,33     

Культура спілкування       4,45     

Оцініть роботу ЇДАЛЬНІ за п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,54           

Режим роботи 4,18     4,46     

Асортимент 4,34     4,29     

Якість страв 3,85     4,39     

Ціни       3,61     

Культура спілкування       4,56     

Оцініть роботу МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ за п’ятибальною 
шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,42           

Режим роботи 4,45     4,35     
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Надання допомоги 4,40     4,44     

Наявність необхідних медичних засобів та препаратів 4,47     4,37     

Культура спілкування       4,49     

Оцініть роботу ПОЛІГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,43           

Режим роботи 4,46     4,29     

Швидкість обслуговування 4,52     4,33     

Асортимент послуг 4,48     4,34     

Культура спілкування       4,34     

Оцініть роботу СЛУЖБИ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ за 
п’ятибальною шкалою  
(де 1 – дуже погано, а 5 – дуже добре) за наступними 
критеріями 

4,34           

Ефективність пропускного режиму 4,29     4,25     

Надання допомоги в екстрених ситуаціях 4,36     4,18     

Надання довідкової інформації 4,18     4,23     

Культура спілкування       4,06     

Оцініть роботу ГОСПОДАРСЬКОЇ СЛУЖБИ (прибирання та 
зовнішній вигляд аудиторій) Університету за 
п’ятибальною шкалою (де 1 – дуже погано, а 5 – дуже 
добре) за наступними критеріями 

            

Якість прибирання в аудиторіях 4,61           

Якість прибирання в місцях громадського користування 4,67           

Культура спілкування 4,49     4,16     

Якість прибирання       4,40     

Якість прибирання в місцях громадського користування 4,67     4,16     

Культура спілкування 4,49     4,40     
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2. ОЦІНКА РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ СТУДЕНТАМИ ЗА І СЕМЕСТР 2020-2021 Н.Р.  

 

Студенти оцінили, кількість викладачів 

в І семестрі 

167 

Кількість викладачів, які оцінили 1-4 студенти 22 13,17% 

Кількість викладачів, які оцінили 5-9 студентів 22 13,17% 

Кількість викладачів, які оцінили 10-19 студентів 19 11,38% 

Кількість викладачів, які оцінили 20-49 студентів 35 20,96% 

Кількість викладачів, які оцінили 50-69 студентів 16 9,58% 

Кількість викладачів, які оцінили більше 70 студентів 53 31,74% 
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2.1. ОЦІНКА ВИКЛАДАЧІВ У РОЗРІЗІ БАЛІВ  

  Викладачі яких оцінили менше ніж 5 студентів 

  Викладачі які оцінені <= 3,5 балів (оцінено більше ніж 5 студентами) 

  Викладачі які оцінені >= 3,51-3,9 балів (оцінено більше ніж 5 студентами) 

  Викладачі які оцінені >= 4,0-4,4 балів(оцінено більше ніж 5 студентами) 

  Викладачі які оцінені >= 4,5 балів(оцінено більше ніж 5 студентами) 
 

  

 

№ 

ПІБ 
Кількість студентів Оцінка 

середньозважена  
оцінка 

Університет Коледж Університет Коледж  

1  Абаніна Ганна Валентинівна 72   4,00   4,00 

2  Агуф Олена Борисівна 9   4,69   4,69 

3  Азоян Артем Акопович 26 37 4,91 4,79 4,84 

4  Алькема Віктор Григорович 20 13 4,70 4,24 4,52 

5  Андрєєва Віта Анатоліївна 15   4,07   4,07 

6  Апішева Амінет Шабанівна 33   4,64   4,64 

7  Артемов Володимир Юрійович 23   4,69   4,69 

8  Базілевич Олена Володимирівна 118   4,56   4,56 

9  Барковська Тетяна Вікторівна   163   3,83 3,83 

10  Березовська Наталія Леонідівна   52   4,00 4,00 

11  Бойченко Наталія Григорівна 11   4,60   4,60 

12  Брадул Олександр Михайлович 1   5,00   5,00 

13  Буркіна Наталія Валеріївна 5 28 3,52 3,80 3,76 

14  Вайнорес Ірина Григорівна   75   4,57 4,57 

15  Васильченко Ольга Миколаївна 38   3,86   3,86 

16  Васянович Олександр Олександрович   176   4,65 4,65 

17  Вихрист Сергій Михайлович 10   4,80   4,80 

18  Вовченко Олена Владиславівна 19   4,64   4,64 
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19  Гаврилюк Світлана Павлівна 54 10 4,35 4,52 4,38 

20  Галицька Ольга Вікторівна 55 26 4,35 3,90 4,21 

21  Гаркуша Віктор Володимирович   118   4,45 4,45 

22  Гіжевський Володимир Казімірович 15   4,96   4,96 

23  Гончарова Ганна Олександрівна 23   4,24   4,24 

24  Гончарук Вікторія Олегівна   159   4,77 4,77 

25  Горбачук Олександр Іванович 32   4,50   4,50 

26  Горєлова Вероніка Юріївна 54 97 4,34 4,75 4,60 

27  Горохова Людмила Петрівна 24   4,65   4,65 

28  Гофман Мирослава Олександрівна 107 208 4,61 4,23 4,36 

29  Григорчук Мирослав Васильович 34 63 4,23 3,95 4,05 

30  Грушко Віктор Іванович 6   4,97   4,97 

31  Гурінова Леся Олександрівна   39   4,70 4,70 

32  Далявська Тетяна Петрівна 11 131 4,51 4,88 4,85 

33  Даньшова Валентина Анатоліївна   332   4,34 4,34 

34  Дворніченко Михайло Володимирович 13 50 4,77 4,48 4,54 

35  Десятнюк Інна Сергіiвна 1   5,00   5,00 

36  Десятнюк Інна Сергіївна 44   4,43   4,43 

37  Дзюбко Віктор Васильович 26 22 4,91 4,72 4,82 

38  Добришин Юрій Євгенійович 6 51 3,93 4,38 4,33 

39  Доляновська Інна Миколаївна 14 61 4,97 4,93 4,94 

40  Дуда Віктор Ярославович   1   3,00 3,00 

41  Жабська Єлизавета Олегівна 5 61 3,40 4,00 3,95 

43  Живоглядов Юрій Олексійович 12   4,46   4,46 

42  Жовтяк Ігор Васильович   164   4,47 4,47 

44  Загребельна Наталія Анатоліївна 3   5,00   5,00 

45  Зайцева Еліна Євгеніївна 0 6 0,00 4,50 4,50 

46  Закревська Олена Юріївна 17   4,29   4,29 

47  Зімін Володимир Михайлович 20   4,55   4,55 
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48  Зубченко Владислав Владиславович 47   4,62   4,62 

49  Ігнатова Лідія Борисівна 17 87 2,73 2,82 2,81 

50  Кадомський Кирило Костянтинович 8   4,88   4,88 

51  Касянюк Марина Володимирівна 12 308 4,43 4,22 4,23 

52  Кахута Надія Дмитрівна 83   4,20   4,20 

53  Кириченко Віктор Вікторович   65   3,94 3,94 

54  Кириченко Оксана Сергіївна 13   4,69   4,69 

55  Ковалькова Тетяна Олександрівна 74   4,37   4,37 

56  Колесник Ірина Анатоліївна 3   5,00   5,00 

57  Кондес Олег Петрович   170   4,43 4,43 

58  Кондес Тетяна Василівна 43 479 4,77 4,68 4,69 

59  Корольова Вікторія Вікторівна 22 18 4,75 4,69 4,72 

60  Костельна Марія Валентинівна 1   5,00   5,00 

61  Кравченко Оксана Валеріївна 3 186 5,00 4,72 4,72 

62  Красова Юлія Олександрівна 3   5,00   5,00 

63  Кудряшова Світлана Вікторівна   150   4,14 4,14 

64  Кузьменко Олександр Петрович 3   5,00   5,00 

65  Кузьменко Ольга Юріївна   61   4,93 4,93 

66  Кузьмінський Володимир Зигмонтович 7   3,86   3,86 

67  Кулик Андрій Віталійович 7   4,54   4,54 

68  Латій Оксана Іванівна 9   4,84   4,84 

69  Лисенко Катерина Григорівна 37   4,70   4,70 

70  Лойко Валерія Вікторівна 8   4,50   4,50 

71  Лоліна Надія Анатолівна 4   4,95   4,95 

72  Лук'янець Валентина Станіславівна 29   3,94   3,94 

73  Мавлуд Сартіп Мухаммад   6   3,83 3,83 

74  Мазур Олександр Вікторович 14 24 4,86 4,92 4,90 

75  Маковецька Неля Євгеніївна 5   4,64   4,64 

76  Малкова Тетяна Миколаївна 32   4,56   4,56 
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77  Мамчур Антоніна Олександрівна 6 5 4,87 4,40 4,66 

78  Маринович Вікторія Володимирівна 31   4,36   4,36 

79  Маруховский Олег Олександрович 8   4,63   4,63 

80  Маруховська Ольга Олександрівна 128 132 4,63 4,43 4,53 

81  Медведєва Олена Михайлівна 6   4,37   4,37 

82  Мелько Людмила Федорівна 72   4,94   4,94 

83  Миргородська Ольга Петрівна   83   4,75 4,75 

84  Міхо Олена Іванівна 28   4,70   4,70 

85  Міщук Микола Степанович 23   4,14   4,14 

86  Момот Неля Миколаївна 93   4,76   4,76 

87  Морозова Тетяна Василівна   46   3,35 3,35 

88  Моспан Наталя Едуардівна   238   3,86 3,86 

89  Мосьпан Наталя Вячеславівна 4   4,50   4,50 

90  Наконечна Наталія Василівна 45 35 4,41 4,71 4,54 

91  Наумова Олена Олександрівна 3   4,60   4,60 

92  Нікіфорова Світлана Альбертівна   26   3,43 3,43 

93  Ніколаєв Дмитро Геннадійович 4   4,45   4,45 

94  Новак Ілона Милославівна 103   4,66   4,66 

95  Одягайло Борис Михайлович 7   4,41   4,41 

96  Олійник Ольга Борисівна   29   4,56 4,56 

97  Онопрієнко Марія Вікторівна   71   4,30 4,30 

98  Павлусенко Олена Василівна   120   4,77 4,77 

99  Пазєєва Ганна Михайлівна 15 18 4,79 4,56 4,66 

100  Пазяк Андрій Романович 60 13 4,52 4,65 4,54 

101  Пантєєв Роман Леонідович   85   4,79 4,79 

102  Папета Сергій Павлович 10   4,65   4,65 

103  Пекна Галина Борисівна 28 15 4,72 3,76 4,39 

104  Петрунько Ольга Володимирівна 34   4,88   4,88 

105  Пилипенко Анна Іванівна 69   4,62   4,62 
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106  Пирлік Наталія Василівна 60 32 4,33 4,38 4,35 

107  Плетенецька Світлана Михайлівна 21 22 4,93 4,23 4,57 

108  Поляруш-Сафроненко Світлана Олександрівна 12 16 4,78 4,99 4,90 

109  Поповіч Юлія Андріївна 7   3,40   3,40 

110  Потіщук Ольга Олегівна 61 73 4,32 4,35 4,34 

111  Радіонова Ірина Федорівна 8   4,92   4,92 

112  Рач Валентин Анатолійович 18 48 3,34 3,92 3,76 

113  Ревенко Тетяна Станіславівна 27 45 4,26 3,83 3,99 

114  Рибак Ірина Вікторівна 24 286 4,92 4,81 4,82 

115  Рибалко Ірина Вікторівна 29 33 4,35 4,58 4,47 

116  Романова Марія Ігорівна   73   4,95 4,95 

117  Ромашко Ольга Миколаївна 5   5,00   5,00 

118  Рудая Марина Ігорівна 7   4,86   4,86 

119  Рудко Богдана Богданівна 1   5,00   5,00 

120  Румик Ігор Іванович 10 23 4,90 3,66 4,03 

121  Сабліна Людмила Володимирівна 3   5,00   5,00 

122  Самань Вікторія Віталіївна 11 6 4,65 4,24 4,50 

123  Самойленко Наталія Віталіївна   16   4,80 4,80 

124  Самородченко Анна Вікторівна 1   5,00   5,00 

125  Сасім Марина Олександрівна   196   4,53 4,53 

126  Сингаївська Ірина Валентинівна 67   4,93   4,93 

127  Скіпальська Олена Миколаївна 67 24 4,10 4,41 4,18 

128  Скуратівська Марина Олегівна 18 59 4,49 4,67 4,63 

129  Сокальська Олена Володимирівна 17   4,34   4,34 

130  Сокол Тетяна Георгіївна 41 24 4,69 4,69 4,69 

131  Солоненко Іван Миколайович 2   4,50   4,50 

132  Степаненко Наталія В’ячеславівна   347   4,75 4,75 

133  Сумбаєва Людмила Петрівна   199   4,74 4,74 

134  Терон Ірина Василівна 2   4,10   4,10 
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135  Тимчук Олег Сергійович 1 53 5,00 4,82 4,82 

136  Тицька Ольга Михайлівна   244   4,54 4,54 

137  Тищенко Леся Василівна   60   4,62 4,62 

138  Тищенко Олександр Петрович 5   2,40   2,40 

139  Ткаленко Світлана Іванівна 4   3,65   3,65 

140  Ткач Дмитро Іванович 11   5,00   5,00 

141  Топал Анатолій Анатолійович 4   5,00   5,00 

142  Троц Ірина Вікторівна 16 70 4,88 4,70 4,73 

143  Троцько Володимир Валентинович 15   4,76   4,76 

144  Трухачов Олександр Іванович 29 59 4,36 4,12 4,20 

145  Тулуш Леонід Дмитрович 14   4,71   4,71 

146  Уварова Ганна Шевкетівна 25   4,44   4,44 

147  Удовенко Аліна Юріївна 3   5,00   5,00 

148  Усик Віра Іванівна 8   2,73   2,73 

149  Ушакова Марина Володимирівна 4 81 4,70 4,48 4,49 

150  Федунов Микола Володимирович   140   4,94 4,94 

151  Філатов Сергій Антонович 3   5,00   5,00 

152  Філімонова Тетяна Олегівна 60   4,48   4,48 

153  Француз Анатолій Йосипович 6   4,67   4,67 

154  Хандельди Сергій Олександрович   276   3,68 3,68 

155  Хорошенюк Андрій Павлович 100 265 4,64 4,80 4,76 

156  Хрутьба Вікторія Олександрівна 31   4,83   4,83 

157  Цилюрик Ольга Володимирівна   3   2,33 2,33 

158  Чаюн Надія Степанівна 8 29 4,88 4,51 4,59 

159  Чернетченко Олена Миколаївна 9 23 4,87 4,87 4,87 

160  Чернозубкін Ігор Олександрович 6   4,77   4,77 

161  Чумаченко Ольга Григорівна 15   4,65   4,65 

162  Шевцова Олена Михайлівна 14   4,57   4,57 

163  Шеляженко Юрій Вадимович 12 183 3,98 4,24 4,22 
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164  Шишка Роман Богданович 8   4,34   4,34 

165  Штанова Лідія Яківна   141   4,06 4,06 

166  Штундер Ірина Олександрівна 22   4,59   4,59 

167  Яків’юк Олена Іванівна 10   4,60   4,60 
 

2.2.НАЙКРАЩІ ВИКЛАДАЧІ НА ДУМКУ СТУДЕНТІВ (5 І БІЛЬШЕ ЗГАДУВАНЬ)  

ПІБ Кількість згадувань Коментар 

  Університет Коледж   

Абаніна Г.В. (Albanian А.) 20   

* преподаватели, чьи пары ждешь (если очень коротко) 
* интересно преподносит информацию 
 * Ці викладачі дають багато практичних знань 
* Високий рівень знань,  які грамотно передаються студентам 
* Дуже цікаві лекції. Завжди можна отримати відповіді на додоткові запитання 
* досвідчені спеціалісти. дуже цікаво на їхніх парах. 
* високий рівень викладання та спілкування 
* Очень интересно ведут свои предметы 
* Предподаватели любят свой предмет и умеют его преподнести. 
* Професійно і доступно викладнений матеріал, чітка комунікація, поважливе ставлення до 
студентів 
* Сучасні, цікаво викладають, приємні у спілкуванні, поважають студентів. 
* Класно викладає,завжди цікаво, вміє вислухати,допомогти,спокійна,справедлива,матеріал 
надає на надзвичайно високому рівні 
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Азоян А.А. 16 12 

* гарно пояснює навчальний матеріал, взаємодіє із студентами 
 * На мою думку найкращі викладач 
* Усі ці викладачі позитивно ставляться до студентів та зрозуміло й цікаво ведуть свій 
предмет. 
* Структуроване выкладання навчального матеріалу, вчасно заповнений мудл. 
* Интересные пары, хорошо обьясняют 
* Вони добре викладали матеріал і ставили правдиві оцінки 
& дуже кваліфікований та відкритий викладач, допомагає студентам з покращенням їх ідей;  
& дуже докладно дає інформацію,можна легко знаходити спільну мову, 
&  цікаве, зрозуміле, та приємне подання інформації.  
& його лекції дуже цікаві!  
& Доступно та цікаво викладають, пояснюють матеріал. 
& Бо в них є особливий підхід до студентів і вони почсняють матеріал дуже доступно  
& Тому що вони давали шанс, і могли допомогти з вирішенням деяких питань.  
& Через повагу до студентів, активну стимуляцію навчального процесу та людяність.  

Алькема В.Г. 10 1 

* Усі лекції збереженні, можна переглянути у будь-який час; відповідає на електронні листи, 
доступно пояснює матеріал.  
* цікаві лекції 
* Професійний науковець і лектор ,який з перших своїх лекцій приваблює інтерес до нової 
освітньої програми,як для мене особисто. 

Апішева А.Ш. (Apisheva) 6     

Баpковська Т.В.   7 

& добре викладає 
& тому що цей вчитель мене навчив чогось новому і я почала розуміти математику краще за 
останні роки,  
& добре ставиться до студентів та ставить оцінки 

Базілевич О.В.  18   

* На мою думку, ці викладачі найцікавіше за всих викладають інформацію, мені завжди 
цікаво відвідувати їх пари, так як я добре запам'ятовую те, чому вони нас вчать 
* Сподобалась подача матеріалу 
* з розумінням ставиться до учнів, йде на зустріч і намагається допомогти, чудово викладає та 
пояснює мову. 
* розуміються на справі, добре відношення до учнів. 
* Дуже зрозуміло все пояснюють. 

Бєлова О.І. (Olena Bielova) 5   * they are very smart and intelligent on how they relate to students during lectures.  
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Бойченко Н.Г 6   

* Ці викладачі дають багато практичних знаньВисокий рівень знань,  які грамотно 
передаються студентам 
* професіонали  

Вайнорес І.Г.   21 

& Завжди підуть на зустріч та нададуть допомогу 
& очень хорошее отношение к студентам и качественная подача предметов 
& на парах завжди комунікує з студентами, цікаво пояснює матеріал на прикладах з життя.  
& Вони знайють добре свою справу, але найбільше мені подобається, що ці викладачі 
реально готові допомогти, якщо щось не зрозуміло 
&  Хороша робота з учнями та пояснення матеріалу. 

Васянович О.О.   20 

& ідеальний викладач   
& дуже професіональний та справедливий викладач, дуже гарно викладає свій предмет, 
вимогливий, але це йде лише в плюс 
& чудове знання свого предмету, перкрасне пояснення його учням 
& Було приємно працювати та спілкуватися. 
& ці вчителі подаюсь інформацію дуже зрозуміло та з ни ми легко здобувати нові знання  
& найкращі 
& Бо в них є особливий підхід до студентів і вони почсняють матеріал дуже доступно  
& Дуже милі, добрі викладачі, гарно пояснюють) 
& Через повагу до студентів, активну стимуляцію навчального процесу та людяність.  

Вихрист C.М. 6   

* Але для мене Вихрист найкращий викладач (суто моя думка) через те, що хоч я навчаюсь 
погано, але ніхто та ніколи мене так не затягував своєю дисципліною, тмоу напевно це одна з 
тих дисциплін (вибачаюсь за тавтологію) на яку мені цікаво та хочется ходити 
* Названі викладачі круто та цікаво подавали матеріал та мали гарне відношення до 
студентів. 
 Дуже кваліфіковані викладачі, які викладаються на повну та гарно ладять із студентами  

Галицька О.В. 11   

* викладачі не просто дають інформацію, а пояснюють якщо потрібно та такорж приводять 
дуже цікаві приклади 
*  При роботі з ними відчувається, що вони люблять твою роботу та отримують від неї 
задоволення. 
* так как хороший преподаватель, так и хороший человек, классно и понятно объясняет  
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Гончарук В. О.   14 

& легка та зрозуміла кожному подача предмету  
& добре пояснює , добра , чесна.  
& відмінно викладають свій предмет 
& завжди ідуть на контакт, допоможуть, пояснят 
& Через повагу до студентів, активну стимуляцію навчального процесу та людяність.  
& це найкращі викладачі коледжу 

Горєлова В.Ю. 8 13 

* цікаві предмети та розуміння студентів 
& Дуже цікаво викладають 
& тому що зацікавлють,пояснють ,спілкуються і багато іншого  
& щирі,честні,та найкращі викладачі 
& дуже цікаве й інформативне навчання. 
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Гофман М. О.   42 29 

* Також хочу виділити Гофман Мирославу Олександрівну, як дуже вродливого викладача. 
* цікаво розповідають, зрозуміло викладають матеріал 
* Чудовий підхід до учнів, взаєморозуміння,цікаві заняття 
* все зрозуміло і організовано .  
* Дуже цікаві пари, зрозумиле пояснення 
* Названі викладачі круто та цікаво подавали матеріал та мали гарне відношення до студентів. 
* Зрозуміло і доступно пояснює свій предмет і найголовніше те що вміє зацікавити студентів. 
* дуже круто розповідає) 
* Ці викладачі знають, що хочуть від студентів,  допожуть та поясняють,  що не зрозуміло. З 
зрозумінням відносяться до студентів.  
* При роботі з ними відчувається, що вони люблять твою роботу та отримують від неї 
задоволення. 
* Вміють працювати з студентами. З розумінням ставляться до різноманітних ситуацій, які 
виникають під час навчання, завжди йдуть на зустріч.  
* Дуже кваліфіковані викладачі, які викладаються на повну та гарно ладять із студентами  
* Усі ці викладачі позитивно ставляться до студентів та зрозуміло й цікаво ведуть свій предмет. 
* Вони добре викладали матеріал і ставили правдиві оцінки 
& Дуже відкриті та позитивні викладачі. Прекрасно та доступно пояснюють матеріал.  
& дуже заряджена людина, с гарною енергією, завжди проводить лекцію з цікавинкою, 
приводить гарні приклади, з нуля можна вивчити багато.  
& просто одна з кращих, люблю 
& Бо вони добре пояснюють  матеріал, також можуть трохи достукатися до студентів 
& гарно і доступно викладають матеріал 
& единственные кто интересно и доступно объяснял материал 
& найкращі 
& гарно вчать уроку.  
& досить цікаво викладає  

Григорчук М.В. 7 3 

* Високий професіоналізм, якість викладання, зацікавили своїм предметом.  
* за невелику кількість лекцій намагались як найбільше дати корисної інформації. 
* Професіонали свого діла!  
& дуже добре пояснюють матеріал 
& Якiсне та доступне а найголовнiше корисне викладання предмету 
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Гурінова Л. О.   5 

& хорошо преподаёт , шутит 
& у нас не накращі відносини, але як викладач вона супер!!! 
& класні викладачі, добре пояснюють матеріал. 
& Дуже цікаво і ясно пояснюють і з гумором 

Далявська Т.П.(Tatiana - 
History of culture )  4 51 

 * History Teacher, she teaches with all her energy and always trying to make everyone feel better 
while teaching 
* Відмінно викладають матеріал та якісно ставляться до своєї роботи 
& просто лучшие, идут на встречу студентам и всё понятно объясняют 
& дуже позитивний викладач, завжди вислухає студента та допоможе; 
& Дуже цікаво розповідаю і все зрозуміло . 
& всі були найкращі 
& цікаво слухати, приємне спілкування  
& цікаві лекції та завдання. 
& мені подобається методика цих викладачів 
& метод викладання,рівень комунікабельності 
& Можна швидко отримати відповідь на будь-яке питання, приємно спілкуватись, завжди 
можуть пояснити, якщо щось незрозуміло.  
&  гарі викладачі, та з добрим сердцем 
& також добре викладає та просто гарна людина 
& тому що вона добра, весела, цікава, комунікативна, гарно подає матеріал, співчутлива, до 
всіх ставиться однаково, допомагає нам гарно засвоїти матеріал  
& Завжди дуже розуміючі і згодні допомогти, матеріал завжди поданий зрозуміло та цікаво  
& Доброзичливі викладачі, з розумінням ставляться до студентів. 
& Доступність викладачів, тверезе оцінювання, сучасні програми. 
& Зрозумілий виклад метеріалу та підхід до студентів  
& дуже добрі та веселі)  
& Цікава подача матеріалу, комунікація з группой, особливий підхід до кожного  

Даньшова В.А.   5 

& настільки цікаві лекції по літературі мені ще слухати не доводилося.  
& дуже щира людина, чуттєва, володіє неймовірною культурою спілкування! Дає матеріал, 
який не завжди можна знайти в книгах, дуже відповідальна та справедлива!  
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Дзюбко В.В.  17 6 

* чудова подача інформація та гарна співпраця зі студентами 
* це викладачі які мінімально були відсутні на парах та незважаючи на незручності які 
виникли робили все можливе, щоб розповісти та донести нам інформацію 
* класний! Розуміючий та цІкавий 
* Просто дуже приємний викладач і цікаво розказує.  
* Найкрутіші викладачі 
& Дуже чудові люди 
& Це добрі вчителі правильно мислять що до студента. 

Добришин Ю. Є.  3 16 

* Добре пояснюють матеріал 
* стараются ответить на все вопросы студентов, всегда на связи и очень позитивные 
& Адекавтні. Ідуть на зустріч студенту. Не хамлять студентам не називать їх роботи 
"ужаными" як  Ігнатова 
& професійне викладання матеріалів 
& Крутые они. 

Доляновcька І.М.   33 

& Грамотно преподавание своих предметов 

& ❤️ Повышение зп им 100% 
& гарно викладає матеріал 
& Зрозумілий виклад метеріалу та підхід до студентів  
& доступно обьясняет информацию всегда подсказывает если есть какие-то вопросы по теме 
даже в не рабочее время если написать на почту и тд 
& Гарна взаємодія зі студентами, зрозуміле викладання 
& її лекції завжи містять багато корисної інформації, яку вона чудово подає, завжди відповість 
на будь які питання, і просто гарний, добросовіниий викладач.  
& якість викладання на високому рівні, об'єктивна, професіонал.  
& дуже добре пояснюють матеріал 
& гарно вчать уроку.  
& Знають як підійти до студента 
& найкраща  
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Жовтяк І.В.   37 

& добре все пояснював, відповідає на всі питання, приділяю час і увагу роз'ясненням навіть 
коли питиають дуже багато з одного питання,  
& теж чудова людина, відкриває термін, щоби всі здали лабораторні, весь матеріал вигрузив 
на мудл, готовий допомагати, навіть коли ти досить просте не розумієш, відноситься з 
розумінням 
& завжди допоможе с написанням коду програми, якщо щось не виходить, пояcнює матеріал 
на приклад, а не сухою теорією.  
& Тому, що вони викладають матеріал зрозуміло та гарно пояснюють завдання,швидко 
реагують на запитання 
& Вони знайють добре свою справу, але найбільше мені подобається, що ці викладачі 
реально готові допомогти, якщо щось не зрозуміло 
& no comments 
& Хороша робота з учнями та пояснення матеріалу. 
& Крутые они. 
& розуміється на тому, що викладає, завжди пояснює усе що не зрозуміло, дає цікаві задачки 
на практиках. 

Зубченко В.В.  (Vladyslav 
Zubchenko 23   

* Дуже добрі, знають свою справу та чуйні викладачі! 
* викликає повагу їх глибина знань, повага до студентів, толерантність.  
* проп едевтика. Подача інформації, цікаві завдання, включенність в студентів.  
* преподаватели, чьи пары ждешь (если очень коротко)  
* Ці викладачі дають багато практичних знань 
* Дуже цікаві лекції. Завжди можна отримати відповіді на додоткові запитання 
* очень эрудированный преподаватель  
* матеріал викладання дуже змістовний, багато прикладів з життя. 
* все четко и по существу  
* досвідчені спеціалісти. дуже цікаво на їхніх парах. 
* Incredibly charismatic and dedicated teacher. 
* Професійно і доступно викладнений матеріал, чітка комунікація, поважливе ставлення до 
студентів 
* Предподаватели любят свой предмет и умеют его преподнести.  
* Сучасні, цікаво викладають, приємні у спілкуванні, поважають студентів. 
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Касянюк М.В. 2 43 

* Доступно пояснюють матеріал, позитивно налаштовані, проявляють розуміння. 
 & заохочує студентів до навчання,   розуміє студента та вміє дуже гарно та зрозуміло 
пояснити будь-який матеріал 
& доходчиво объясняют и с пониманием относятся ко всем студентам 
& доступно пояснює матеріал, зупиняється на моментах які не зрозумілі.  
& теж прекрасна людина, весь матеріал пояснює на лекціях, дає домашні завдання, дала 
книжки по предметам, створила папки, підписала куди які домашні відправляти, чудесно.  
& відноситься з розумінням к студентам, цікаво проводить пари. 
& Тому, що вони викладають матеріал зрозуміло та гарно пояснюють завдання,швидко 
реагують на запитання 
& Цікава подача матеріалу. 
& Доступно та цікаво викладають, пояснюють матеріал. 
& Доступне викладення матеріалу, допомога з незрозумілими завданнями, людяне 
ставлення до студентів.   
& гарі викладачі, та з добрим сердцем 
& Вони знайють добре свою справу, але найбільше мені подобається, що ці викладачі 
реально готові допомогти, якщо щось не зрозуміло 
& Це добрі вчителі правильно мислять що до студента. 
& Доступність викладачів, тверезе оцінювання, сучасні програми. 
& найкращі 
& Чудово викладають матеріал, добре ставляться студентів.  
& no comments 

Кахута Н.Д. 17   

* Дуже зрозуміло все пояснюють. 
* Допомагає подалати складну науку для мене. 
* вона супер! Дуже круто пояснює, цікавиться студентами, розуміюча.  
* тому що вони дуже гарно пояснюють матеріал ) 

Кириченко О. С.  14   

* всі справедливі та з повагою відносяться до студентів 
* цікаві лекції 
* люди з якими легко спілкуватися  
*  фахово подає матеріал, уважна до деталей 
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Ковалькова Т. О. 15  

* відповідальні викладачі, коли готові вислуховувати точку зору студента. 
* Очень интересно ведут свои предметы 
* Викладачі дуже привітні і доступно пояснюють теми. 
* Я вважаю цих викладачів кращими, адже саме вони найбільше проявляли розуміння, не 
ігнорували питання, докладно та цікаво подавали матеріал.  
* Предподаватели любят свой предмет и умеют его преподнести. 

Кондес Т.В. 7 27 

* як мені здалося, дуже освічені викладачі, оскільки вони якісно пояснили весь матеріал.  
* Дуже цікава система викладання, повага до студентів, лояльність. 
* Ці викладачки дуже добре знають свій предмет, уміють зацікавити в ньому й заохотити його 
вивчати ( НЕ шляхом погроз щодо поганих оцінок тощо ), вони з повагою, розумінням 
відносяться до свох студентів, на парах панує дружня та приємна атмосфера. 
& допомогти мати гарне тіло і нам це подобається,  
& ВанЛАв 
& гарно і цікаво все організувала,  відповідає на питання та підтримує зв'язок із студентами, 
йде на зустріч, видно що завдання вона сама створює, а не скачує з Гугла,  
&  Я вважаю що вони всi добре та цiкаво викладають свiй матерiал 
& тому що зацікавлють,пояснють ,спілкуються і багато іншого  
& Вони дуже ввічливо розмовляють, цікаво розповідають, дозволяють передати  
& позитивний викладач,все дуже точно пояснює та мотивує до вдосконалення  
& сумлінна 
& Бо вони добре пояснюють  матеріал, також можуть трохи достукатися до студентів 
& Зацікавлені в нашому навчанні, справедлививі, гарно все пояснюють, надихають більше 

старатися і працювати. І після пар залишається чудовий настрій 🥰 
& дуже добрі та веселі)  
& просто лучшие, идут на встречу студентам и всё понятно объясняют 
& Тому що вони давали шанс, і могли допомогти з вирішенням деяких питань.  

Корольова В.В.  13 1 

* цікаво проводила лекції 
* Тому що цікаві предмети і гарно пояснюють матеріал. 
* гарно і чітко виклала предмет, завжди була на зв‘язку, цікавилась справами студентів 
стосовно дистанційного навчання. 
* Зрозуміло викладає матеріал. Швидкі відповіді і коментарі до виконаних завдань. 
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Кравченко О. В.  1 46 

& тому що зацікавлють,пояснють ,спілкуються і багато іншого  
& гарне та зрозуміле подання матеріалу 
& Я ніколи не розуміла хімію,а завдяки її лекціям зрозуміла;  
& гарні вчителі , які добре  пояснюють  матеріал  
& Дуже цікаво викладають 
& слідкує за тим, щоб усі студенти розуміли тему.  
& тому що гарно поясняє тему також цікаво 
& хороший метод подання інформації, приємна в спілкуванні.  
& інформативні лекції, зрозуміле пояснення матеріалу. 
& заняття проходять цікаво, почала більше розуміти хімію 
& цікаво 
& З цими викладачами найцікавіше пряцювати 
& Ці викладачі чудово навчають, а також вони добрі та співчутливіі 
& гарно пояснює матеріал,якщо не зрозуміло пояснює знову 
& вони знають краще інших як викладати матеріал, і потрібність матеріалу який вони дають 
& Вони найкращі, бо дуже добре та цікаво розповідають, завжди вислухають, з ними легко та 
приємно вчитися  
& дуже гарно пояснює тему  
& гарна подача матеріала, відкритість до студентів 
& Ввічливе ставлення  до учнів,справедливе оцінювання ,якісне надання потрібної інформації  
& Саме завдяки цим вчителям почала розуміти предмети які вони викладають. 
& Перш за все гарно і зрозуміло викладає і пояснює теми (пояснила мені багато того, що я не 
зрозумів коли був у школі). Якшо хтось із студентів щось не зрозумів, вона пояснює йому це 
знову з задоволенням (я вважаю що їй важливо щоб студент розумів тему). Добре ставлення 
до студентів. Дуже добра. Розуміє студентів коли в них є якісь проблеми. Дякую їй за все. 
& Дуже гарне викладення та пояснення матеріалу, відношення до учнів  
& добре пояснює , добра , чесна.  
& дуже приємна та мудра жінка 
& цікаво і доступно викладають матеріал  
& класні викладачі, добре пояснюють матеріал. 
& доступно пояснює матеріал 

Красова Ю.О. 1 8 & Дуже цікаво і ясно пояснюють і з гумором 

Кудряшова C.В.   7 & Дуже цікаво і ясно пояснюють і з гумором 
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Кузьменко О.Ю.    16 

& гарно вчать уроку.  
&  Дуже відкриті та позитивні викладачі. Прекрасно та доступно пояснюють матеріал.  
& Дуже чудові люди 
& з цією викладачкою мені було набагато легше вивчити матеріал з математики та мені дуже 
припало до душі її ставлення до студентів. 
& гарно і доступно викладають матеріал 
& добре розповідає і гарно ставиться до студентів.  
& доходчиво объясняют и с пониманием относятся ко всем студентам 

Латій О.І. 5     

Лук'янець В.С.  7   Дуже чітко та зрозуміло викладають матеріал 

Мазур О.В. 12 18 

* усі троє цікаво викладали пари онлайн, є контакт зі студентами та можливість 
ІНДИВІДУАЛЬНО здати свою роботу на залік (НЕ пересиланням через старосту групи, як двоє 
інших викладачів! 
* за невелику кількість лекцій намагались як найбільше дати корисної інформації. 
* Професіонали свого діла!  
* очень понятно объясняют, легко воспринимаються 
* Перші двоє класно проводили пари дистанційно, а остання має гарний електронний курс в 
Moodle 
* Високий професіоналізм, якість викладання, зацікавили своїм предметом.  
& Якiсне та доступне а найголовнiше корисне викладання предмету 
& хороший мужик и очень интересный преподаватель   
& найулюбленіший викладач який цікаво викладає предмети 
&  На мою думку вони добре знаходять спільну мову із студентами та заохочують до 
навчання краще інших. 

& ❤️ Повышение зп им 100% 
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Малкова Т.М. 9   

* Високий професіоналізм, якість викладання, зацікавили своїм предметом.  
* чудові викладачі в яких явна ціль навчити нас та зацікавити) Дуже приємно знаходитись в 
них на парах, повага та взаєморозуміння, все пояснюють добре 
* бо пари проводяться відповідально та дуже живо у вигляді дискусіі 
* цікаво проводить лекції, бо розповідає щось з власного досвіду, я люблю таких викладачів 
які не просто читають готовий матеріал. Тетяна Миколаївна на початку лекції завжди питає 
яку тему будем сьогодні розбирати. 
* Я вважаю цих викладачів кращими, адже саме вони найбільше проявляли розуміння, не 
ігнорували питання, докладно та цікаво подавали матеріал.  
* Дуже справедливі педагоги, котрі ставляться до студентів з повагою та розумінням, дуже 
гарно та зрозуміло викладають дисципліни.   

Маруховский Олег 
Олександрович       6     

Маруховська  О. О. 20 1 

* мудра, цікава і дуже правильна людина.  
* На її парах завжди було  цікаво ,  вона розповідала, так що хотілося слухати і не 
відволікатися від її розповідей 
* тому що вона розуміє студентів і завжди готова піти на зустріч.  
* в умовах онлайн навчання завжди цікаві та живі лекції!!! 
* дуже цікаво викладають свій предмет  
* цікаві предмети та розуміння студентів 
& це найкращі викладачі коледжу 



 

33 

 

Мелько Л. Ф.   53   

* зразу видно її професіональний підхід до студентів. Кожен викладач особливий по своєму) 
* бо вони найбільш компетентні, доступно та цікаво викладають інформацію та матеріал. 
* нереально цікавий викладач і дуже добра людина,  
* Виконують свою роботу старанно, все вчасно роблять, ставляться з розумінням, цікаво та 
доступно пояснюють теми.   
* за бездоганну точність і порядок викладення дисципліни.  
* Організованно викладає на парах, завжди бачиш її запрошення в Тімсі і не виникає ніяких 
запитань.  
* дуже багато вкладає у своїх студентів. 
* Тому що цікаво викладають свої дисципліни і допомагають студентам. 
* Найкращий викладач,все пояснює коректно іноді занадто настирливо, не знаю це мінус або 
плюс, але викладач вона чудовий. 
* хорошо знає й виконує свою роботу, любить своїх студентів. 
* професіонал своєї справи 
* Гарні викладачі 
* дуже приємні люди та чудові викладачі 
* На мою думку, ці викладачі найцікавіше за всих викладають інформацію, мені завжди цікаво 
відвідувати їх пари, так як я добре запам'ятовую те, чому вони нас вчать 
* дуже чуйна, з турботою ставиться до своїх студентів, завжди підтримує та допомагає.   
* Завжди на зв'язку і готові допомогти. 
* Вміють працювати з студентами. З розумінням ставляться до різноманітних ситуацій, які 
виникають під час навчання, завжди йдуть на зустріч.  
* толерантна, розуміє студентів, з ії дпомогою можна вирішити усі проблеми 
* завжди на зв'язку, на всі питання відповідають 
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Миргородська О.П.   21 

& обидві дуже позитивні і намагаються активізувати усю группе, це великий плюс,  
& методика подачі матеріалу,його змістовність та правильність 
& гарна подача матеріала, відкритість до студентів 
& цікаві презинтації, приємна в спілкуванні.  
& добре відноситься до учнів 
& Добре пояснюють матеріал, позитивні та круті викладачі. 
& Дуже гарне викладення та пояснення матеріалу, відношення до учнів  
& Вони найкращі, бо дуже добре та цікаво розповідають, завжди вислухають, з ними легко та 
приємно вчитися  
& Вони дуже ввічливо розмовляють, цікаво розповідають, дозволяють передати  
& дуже лагідний викладач,ставится з розумінням, 
& щирі,честні,та найкращі викладачі 
& Чудово викладають матеріал, добре ставляться студентів.  

Міхо О. І. 7   

* Виконують свою роботу старанно, все вчасно роблять, ставляться з розумінням, цікаво та 
доступно пояснюють теми.   
* Тому що цікаво викладають свої дисципліни і допомагають студентам. 

Міщук  М.С.  7   
* Високий професіоналізм, якість викладання, зацікавили своїм предметом.  
* за невелику кількість лекцій намагались як найбільше дати корисної інформації. 

Момот Н.М.  29   

* цікаві предмети та розуміння студентів 
* добра, йде на зустріч студентам 
* не вчитель, а золото.  
*в умовах онлайн навчання завжди цікаві та живі лекції!!! 
* Гарне та справедливе оцінювання робити студентів, та прекрасна комунікація з ними. 
* доступне та послідовне викладення матеріалу, дають гарні знання з предмету, цікаве 
викладення матеріалу 
* викладач дійсно переймається за студентів та допомагає їм 
* Викладачі дуже привітні і доступно пояснюють теми. 
* допомагає зрозумітти структуру сучасної корпоративної культури 
* дуже цікаво викладають свій предмет 

Моспан Н. E.   9 
& справедлива та гарно викладає 
& Це добрі вчителі правильно мислять що до студента. 

Наконечна Н.В. 2 4 & всі були найкращі 
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Новак І. М. 24   

* найкращі викладачі , так як на їхніх парах цікаво , легко . Також вони доступно пояснюють ту 
чи іншу інформацію. 
* приділяє увагу для всіх студентів, детально пояснює, що не зрозуміло 
* зрозуміло і не скучно подає матеріал, а взагалі з усіма викладачами мені комфортно 
працювати  
*Перші двоє класно проводили пари дистанційно, а остання має гарний електронний курс в 
Moodle 
* самые замечательные со всех,не смотря на ситуацию в ст* арее,к своей работе относятся 
серьёзно,радует что хоть такие проподаватели есть. 
* Ілона Милославівна дає актуальні знання і практикує з нами англійську 
* Ілона Милославівна дає актуальні знання і практикує з нами англійську 
* як мені здалося, дуже освічені викладачі, оскільки вони якісно пояснили весь матеріал.  
* Тому що вони зрозуміло подають матеріал 

Онопрієнко М.В.   7 

& чудово викладає англійську мову. 
& Марія Вікторівна дуже добра, та не злиться, якщо ти придумуєш нереальну розповідь (не в 
плані дуже гарну, а в плані фантастичну).  

Павлусенко О.В.   40 

& Дуже цікаво з ними працювати , добре викладають свій предмет  
& Интересный подход к обучению студентов. 
& раніше англійська для мене була не зовсім цікавою але в коледжі і з цим викладачем я став 
більше розуміти і якби заповним прогалини  в тих темах які я не розумів в школі і до яких ми 
б не повертались 
& На мою думку саме ці викладачі максимально цікаво викладають предмети, задають різні 
презентаціі, завдання, які дійсно хочется робити, та заробляти оцінки :) 
& Вони дуже гарно, та зрозуміло викладають матеріал 
& Було приємно працювати та спілкуватися. 
& щирі,честні,та найкращі викладачі 
& цікаво і доступно викладають матеріал  

Пазєєва Г.М. 18 1 

* люди з якими легко спілкуватися 
* цікаві лекції 
* всі справедливі та з повагою відносяться до студентів 
* це викладачі які мінімально були відсутні на парах та незважаючи на незручності які 
виникли робили все можливе, щоб розповісти та донести нам інформацію 
& дає практичнi знання та навички 
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Пазяк А.Р. 19   

* дуже гарна робота на Лекції та семінарі! 
* В цих викладачів цікавий підхід, який заохочує до навчання. 
* Чудовий підхід до учнів, взаєморозуміння,цікаві заняття 
* Дуже справедливі педагоги, котрі ставляться до студентів з повагою та розумінням, дуже 
гарно та зрозуміло викладають дисципліни.   

Пантеев Р.Л.   35 

& Крутые они. 
& no comments 
& Добре ставлення до студентів і зрозуміле донесення інформації з предмету 
& крутий викладач, дуже чудово зробив, що виклав всі матеріали з предмету на сайт, дав 
лабораторні роботи, дав термін виконання аж до початку заліку, і загалом дуже добра 
людина 
& Мені сподобались ці викладачі через чудовий підхід до студентів. 
& Адекавтні. Ідуть на зустріч студенту. Не хамлять студентам не називать їх роботи 
"ужаными" як  Ігнатова 

Пекна Г.Б. 12   

* всі справедливі та з повагою відносяться до студентів 
* цікаво та зрозуміло викладають матеріал 
* Приятно спiлкуватись. 

Петрунько О. В. 7   

* високий рівень викладання та спілкування 
*  Experienced, wise and kind.  
* досвідчені спеціалісти. дуже цікаво на їхніх парах. 
* Дуже добрі, знають свою справу та чуйні викладачі! 
* методологія викладання. Підход до викладання, метафори то любов, зацікавленість у 
кожному і повага до іншої думки. 
*  Професійно і доступно викладнений матеріал, чітка комунікація, поважливе ставлення до 
студентів 
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Пилипенко А.І. (Pylypenko) 21   

* це викладачі які мінімально були відсутні на парах та незважаючи на незручності які 
виникли робили все можливе, щоб розповісти та донести нам інформацію 
* Знають свою справу, гарно викладають, намагаються якомога простіше і зрозуміліше 
донести і пояснити матеріал. 
* дуже гарна робота на Лекції та семінарі! 
* Відмінно викладають матеріал та якісно ставляться до своєї роботи 
* вона викладає свій предмет так, що на її парах не нудно та  і сама вона приємна особистість, 
тому для мене вона , і є  одна з найкращих викладачів 
* дуже детально та цікаво пояснює теми 
* вони добре ведуть пари і у мудлі нормально виставляють завдання і даті до коли потрібно 
щось сдати 
* Усіх перечислених викладачів об'єднують наступні якості - прямота, чуйність, 
взаєморозуміння та доброта :) 
* Вони дослуховуються до студентів, відносяться лояльн 
* Викладачі приділяють набагато більше часу ніж нам відведено. Затримуються після занять, 
щоб відповідати на наші запитання (часом безглузді). І найголовніше добре нас мотивують. 
Для мене це особливо важливо. В них рівень знань достатній, щоб відповідати на будь-яке 
поставлене питання. Допомагає по-різному вирішувати задачу. Приємно ходити на такі 
заняття. На жаль є і мінус. Дуже швидка начитка. Але практика і консультація, повністю все 
компенсує. 
* люди з якими легко спілкуватися 
* Найкрутіші викладачі 

Пирлік Н.В.  9 3 
* Дуже кваліфіковані викладачі, які викладаються на повну та гарно ладять із студентами  
*Названі викладачі круто та цікаво подавали матеріал та мали гарне відношення до студентів. 

Плетенецька С.М   11 8 

* Доступне пояснення д/з, цікаве проведення лекцій. 
* вони добре ведуть пари і у мудлі нормально виставляють завдання і даті до коли потрібно 
щось сдати 
& гарно й цiкаво викладає,  
& бо вони справді є крутими викладачами і можуть допомогти  
& Цікаві пари, конкретні вимоги, чіткі, зрозумілі лекції   
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Поляруш-Сафроненко С.В. 3 10 

* за невелику кількість лекцій намагались як найбільше дати корисної інформації. 
* усі троє цікаво викладали пари онлайн, є контакт зі студентами та можливість 
ІНДИВІДУАЛЬНО здати свою роботу на залік (НЕ пересиланням через старосту групи, як двоє 
інших викладачів! & просто золото так же как и Мазур 
& Якiсне та доступне а найголовнiше корисне викладання предмету  
&  На мою думку вони добре знаходять спільну мову із студентами та заохочують до 
навчання краще інших. 

Потіщук О.О. 7   * Гарні викладачі 

Рач В.А. 2 8 
* через їх професіоналізм у створенні та поданні матеріалу  
* Вони дослуховуються до студентів, відносяться лояльно.  

Рач В.А. 3 8 
* через їх професіоналізм у створенні та поданні матеріалу  
* Вони дослуховуються до студентів, відносяться лояльно.  

Ревенко Т.С. 3 2 
* самые замечательные со всех,не смотря на ситуацию в старее,к своей работе относятся 
серьёзно,радует что хоть такие проподаватели есть. 
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Рибак І.В. 5 52 

* Доступно пояснюють матеріал, позитивно налаштовані, проявляють розуміння. 
* Тому що цікаві предмети і гарно пояснюють матеріал. 
* також дуже хороший викладач  
* Гарне та справедливе оцінювання робити студентів, та прекрасна комунікація з ними. 
& тому що гарно поясняє тему також цікаво 
& Завжди підуть на зустріч та нададуть допомогу 
& гарне та зрозуміле подання матеріалу 
& Проводили з нею декілька акцій, дуже добра і привітлива жіночка, лояльно оцінює 
студентів 
& добре розповідає і гарно ставиться до студентів 
& дуже цікаво веде свій предмет.  
& Тому що гарно викладають інформацію, та дуже гарно відносяться до студентів. 
& Вони професіонали своєї справи  
& Мені сподобались ці викладачі через чудовий підхід до студентів. 
& Мені сподобались ці викладачі через чудовий підхід до студентів. 
& Ввічливе ставлення  до учнів,справедливе оцінювання ,якісне надання потрібної інформації  
& Мені подобається як вони викладають матеріал, та те як вони поводяться зі студентами 
& Дуже цікаво і ясно пояснюють і з гумором 
& Зацікавлені в нашому навчанні, справедлививі, гарно все пояснюють, надихають більше 

старатися і працювати. І після пар залишається чудовий настрій 🥰 
& Це добрі вчителі правильно мислять що до студента. 
& гарно вчать уроку.  
& Саме завдяки цим вчителям почала розуміти предмети які вони викладають. 

Романова М. І.   39 

& найкраще знання свого предмету, цікава та легка подача предмету, поважає індивідуальну, 
обгрунтовану, думку студента 
& всі були найкращі 
& Можна швидко отримати відповідь на будь-яке питання, приємно спілкуватись, завжди 
можуть пояснити, якщо щось незрозуміло.  
& Завжди дуже розуміючі і згодні допомогти, матеріал завжди поданий зрозуміло та цікаво  
& просто лучшие, идут на встречу студентам и всё понятно объясняют 
& Дуже милі, добрі викладачі, гарно пояснюють) 
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Румик І. І. 9 14 

* Приятно спiлкуватись.  
* Доступне пояснення д/з, цікаве проведення лекцій. 
& Легко найти общий язык, доступная система оценивания. 
& цікаві лекції та завдання. 
& бо вони справді є крутими викладачами і можуть допомогти  
& гарно і доступно викладають матеріал 
& найкращі 

Самойленко Н. В.   6 & Гарна взаємодія зі студентами, зрозуміле викладання 

Сасім М.О.   29 

& Легко найти общий язык, доступная система оценивания. 
& завжи піде назустріч студенту, якщо просрочив дедлайн, цікаво та доступно викладає 
матеріал з великою кількістю презентацій.  
& тому, що просто подобаються як подають матеріал та спілкуються зі студентами 
& Можна швидко отримати відповідь на будь-яке питання, приємно спілкуватись, завжди 
можуть пояснити, якщо щось незрозуміло.  
& відмінно викладають свій предмет 
& дуже гарний викладач,не відмовляє у допомозі при трудноща 
& ці вчителі подаюсь інформацію дуже зрозуміло та з ни ми легко здобувати нові знання  
& бо вони справді є крутими викладачами і можуть допомогти 
& Тому що вони давали шанс, і могли допомогти з вирішенням деяких питань.  
& Бо в них є особливий підхід до студентів і вони почсняють матеріал дуже доступно   

Сингаївська І.В. 46   

* найкращі викладачі , так як на їхніх парах цікаво , легко . Також вони доступно пояснюють ту чи 
іншу інформацію. 
* человек "болеет своим делом", грамотный и опытный преподаватель, имеет индивидуальный 
подход),  
* все четко и по существу  
* завжди коректно співпрацює із студентами,  
* чудові викладачі в яких явна ціль навчити нас та зацікавити) Дуже приємно знаходитись в них на 
парах, повага та взаєморозуміння, все пояснюють добре 
* відповідальні викладачі, коли готові вислуховувати точку зору студента. 
* викладачі добре викладають матеріал і з ними приємно працювати 
* интересно и с уважением к  студентам. 
* Високий рівень знань,  які грамотно передаються студентам 
* ділове спілкування. Стільки уваги до студентів, любить свою роботу, на першому занятті із 
незнайомих людей, вправами зробила колектив. Справедлива, завжди відгукується допомогти.  
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* освічена людина, гарний викладач.  
* very responsive and responsible 
* бо пари проводяться відповідально та дуже живо у вигляді дискусіі 
* В цих викладачів цікавий підхід, який заохочує до навчання. 
* подобаються тренінги та лекції 
*  (ставиться до всіх з повагою, приємна в спілкувані, оцінює чудово)) , інших викладачів виділити 
не можу нажаль 
* Сподобалась подача матеріалу 
* вона завжди лагідно відноситься до своїх учнів, поважає нас та наш час і це дуже приємно, вона 
дійсно професіонал своєї роботи! 
* дуже легко і приємно проводить пари з учнями; запрошує психологів на лекції що дуже важливо 
для подальшого розвитку учнів.  
* Ці викладачки дуже добре знають свій предмет, уміють зацікавити в ньому й заохотити його 
вивчати ( НЕ шляхом погроз щодо поганих оцінок тощо ), вони з повагою, розумінням відносяться 
до свох студентів, на парах панує дружня та приємна атмосфера. 
* Я вважаю цих викладачів кращими, адже саме вони найбільше проявляли розуміння, не 
ігнорували питання, докладно та цікаво подавали матеріал.  
* Я вважаю цих викладачів кращими, адже саме вони найбільше проявляли розуміння, не 
ігнорували питання, докладно та цікаво подавали матеріал.  
* дуже цікаво викладають свій предмет 
* викладає гарно й позитивно. 
* Дуже справедливі педагоги, котрі ставляться до студентів з повагою та розумінням, дуже гарно 
та зрозуміло викладають дисципліни.   
* професіонали  
* викликає повагу їх глибина знань, повага до студентів, толерантність.  
*  знает толк в своей работе , прекрасно преподает свой предмет , проводит познавательные 
тренинги и лекции 
*  викликає повагу їх глибина знань 

Скіпальська О.М.  13 3 

* за дуже цікаве викладення матріалу. 
* Гарно викладають матеріал 
* доступне та послідовне викладення матеріалу, дають гарні знання з предмету, цікаве 
викладення матеріалу 
* Особливо хочу відмитити Скіпальську Олену Миколаївну - чарівна жінка!  
& надавала додатковий матеріал для опрацювання та добре взаємодіяла з студентами,  
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Скуратівська М.О. 7 8 
* вражений її вмінням заохотити до роботи учнів..працює кожен і всім цікаво працювати 
* очень понятно объясняют, легко воспринимаються 

Сокальська О.В.       6   

* Дуже цікава система викладання, повага до студентів, лояльність. 
* Дуже чітко та зрозуміло викладають матеріал 
* эти преподаватели всегда готовы поддержать любой разговор, проводят пары интересно и 
познавательно, доступно излагают материал, если обратиться к ним за советом - всегда дадут 
дельные и мудрые советы 

Сокол Т. Г 22 3 

* бо вони найбільш компетентні, доступно та цікаво викладають інформацію та матеріал. 
* за їх професіоналізм і підхід до навчання 
* Завжди на зв'язку і готові допомогти. 
* Тому що цікаво викладають свої дисципліни і допомагають студентам. 
* Цікаво викладає матеріал, справедлива до кожного студента, завжди допоможе  
*завжди на зв'язку, на всі питання відповідають 
* Бо вони справедливі, цікаво і доступно викладають 

Степаненко Н. В.    99 

& дуже класний викладач. Не має причини, є просто любов) 
& класні викладачі, добре пояснюють матеріал. 

& называет нас зайками 🥰  
& Дуже цікаво розповідаю і все зрозуміло . 
& Вони найкращі! 
& за ставлення до студентів 
&  якщо студент тугодум, то вона буде роз'яснювати, і, до того ж, з гумором, доти, доки  
студент не зрозуміє 
& цікаво слухати, приємне спілкування  
& мені подобається методика цих викладачів 

& дуже професійно викладають предмет ❤️ 
& ці вчителі подаюсь інформацію дуже зрозуміло та з ни ми легко здобувати нові знання  
& Ввічливе ставлення  до учнів,справедливе оцінювання ,якісне надання потрібної інформації  
& На мою думку саме ці викладачі максимально цікаво викладають предмети, задають різні 
презентаціі, завдання, які дійсно хочется робити, та заробляти оцінки :) 
& дуже гарно викладає  
& Зацікавлені в нашому навчанні, справедлививі, гарно все пояснюють, надихають більше 

старатися і працювати. І після пар залишається чудовий настрій 🥰 
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& вона найкраща 
& З цими викладачами найцікавіше пряцювати 
& заняття проходять цікаво, гарна методика викладанн 
& справедлива та жартівлива 
& Мені вони найкращі, тому що цікаво подають інформацію й найбільше за все працюють 
(спілкуються) з студентами. 
& Доступно та цікаво викладають, пояснюють матеріал. 
& Саме завдяки цим вчителям почала розуміти предмети які вони викладають. 
& Тому що гарно викладають інформацію, та дуже гарно відносяться до студентів. 
& Мені подобається як вони викладають матеріал, та те як вони поводяться зі студентами 
& Добре пояснюють матеріал, позитивні та круті викладачі. 
& Вони професіонали своєї справи  
&  якісне надання освітніх послуг, харизматична, культурна та цікава манера подання 
інформації. 
& Цікаві леціі. 
& обидві дуже позитивні і намагаються активізувати усю группе, це великий плюс,  
&  викладачі які найбільше зацікавлені в тому щоб навчити студента. 
& дуже добрі та веселі)  
& завжди ідуть на контакт, допоможуть, пояснят 
& Знаходять спільну мову з аудиторією. Викладають доступно та не монотонно. Вимоги 
зрозумілі та конкретні. На ці пари хочеться ходити і не лінь навіть о 8 ранку встати  
& Цікава подача матеріалу, комунікація з группой, особливий підхід до кожного  
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Сумбаєва Л.П.    43 

 & викладачі які найбільше зацікавлені в тому щоб навчити студента. 
& Дуже цікаво розповідаю і все зрозуміло . 
& Дуже гарне викладення та пояснення матеріалу, відношення до учнів  
& мені подобається методика цих викладачів 
& Цікаво веде предмет та заохочує вчити матеріал 

& дуже професійно викладають предмет ❤️ 
& задає забагато як для не профільного предмету, але викладає дуже цікаво 
& гарне та зрозуміле подання матеріалу 
& дуже цікаво вести дискусію з приводу різних творів , чи світобачень якогось героя. Видно , 
що вона полюбляє свій предмет , бо хоче , щоб люди його знали і задає домашні завдання , 
які роблять усі та стараються ночима для цього , це і вражає , як вся група зацікавлена 
отримати гарну оцінку та зрозуміти матеріал , який вона розповідає 
& за якість та зацікавленість у веденні дисципліни; 
не жаліє гарних оцінок на лекціях, після її лекцій мимоволі починаєш цікавитися літературою.  
&  тому що вона слухає і приймає до уваги не завжди зрозумілі поглади і вислови та приємно 
спілкуватися по темі лекції чи семінара.Дає змогу і альтернативу студенту закрити чи 
переправити оцінку і завжди готова відповісти на хвилюючі студента питання.3. 
& тому, що мені подобається стиль її викладання. 
& надзвичайно цікаві лекції та проведення семінарів , виникає зацікавленість до предмету , 
креативний підхід до домашнього завдання , яке цікаво виконуват 
& Вони професіонали своєї справи  
& вони знають краще інших як викладати матеріал, і потрібність матеріалу який вони дають 
& Вони дуже гарно, та зрозуміло викладають матеріал 
& Мені подобається як вони викладають матеріал, та те як вони поводяться зі студентами 
& Вони найкращі! 
& На мою думку саме ці викладачі максимально цікаво викладають предмети, задають різні 
презентаціі, завдання, які дійсно хочется робити, та заробляти оцінки :) 
& Дуже зрозуміло і змістовно доносять матеріал. 
& Мені вони найкращі, тому що цікаво подають інформацію й найбільше за все працюють 
(спілкуються) з студентами. 
& Людмила Петрівна завжди йде на допомогу якщо треба щось перескласти. 
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Тимчук О.С. Tymchuk 20  2 

* розуміються на справі, добре відношення до учнів. 
* Добре пояснюють матеріал 
* доносить дуже корисний і потрібний матеріал, вiн хороший лектор в цілому 
* Тому що вони зрозуміло подають матеріал 
* Відмінно викладають матеріал та якісно ставляться до своєї роботи 
* Усіх перечислених викладачів об'єднують наступні якості - прямота, чуйність, 
взаєморозуміння та доброта :) 
* Викладачі приділяють набагато більше часу ніж нам відведено. Затримуються після занять, 
щоб відповідати на наші запитання (часом безглузді). І найголовніше добре нас мотивують. 
Для мене це особливо важливо. В них рівень знань достатній, щоб відповідати на будь-яке 
поставлене питання. Допомагає по-різному вирішувати задачу. Приємно ходити на такі 
заняття. На жаль є і мінус. Дуже швидка начитка. Але практика і консультація, повністю все 
компенсує. 
* стараются ответить на все вопросы студентов, всегда на связи и очень позитивные 

Тицька О. М.    24 

& тому що гарно поясняє тему також цікаво 
& добре опрацьовувала матеріал поданий на лекціях та сама надавала додатковий матеріал, 
який був би корисним на ЗНО,  

& дуже професійно викладають предмет ❤️ 
& добре пояснює матеріал. 
& цікаво, дуже інформативно і гарне відношення до учнів. 
& чудовий викладач, на парах спілкується лише державною мовою , зрозуміле викладення 
матеріалу , лояльне ставлення до студенті 
& Ці викладачі чудово навчають, а також вони добрі та співчутливіі 
& Вони дуже гарно, та зрозуміло викладають матеріал 
& Дуже зрозуміло і змістовно доносять матеріал. 
& тому що вона добре дає матеріал 

Троц І. В. 8 5 

* Ці викладачі уміють привернути увагу студентів до предмету, завжди цікаві і змістовні 
презентації 
* Приятно спiлкуватись. 
& бо вони справді є крутими викладачами і можуть допомогти  
& единственные кто интересно и доступно объяснял материал 
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Трухачов О.І. 6   

* в умовах онлайн навчання завжди цікаві та живі лекції!!! 
* доступне та послідовне викладення матеріалу, дають гарні знання з предмету, цікаве 
викладення матеріалу 

Ушакова М.В. 1 4 & Цікаві пари, конкретні вимоги, чіткі, зрозумілі лекції   

Фiлатов С.А. 5     

Федунов М. В.    57 

& дуже гарно пояснює матеріал та с повагою відноситься до кожного студента.  
& цей вчитель самий найкращий з англійської мови за моє життя він просто найкращий 
& найкращі 
& за ставлення до студентів 
& Розповідають доступно та цікаво. 
& Він добре доносить матеріал до студентів , який легко запам'ятовується. Рибак І.В. завжди 
цікаво розповідає та з повагою ставиться до студентів. 
& доступне пояснення матеріалу, індивідуальний підхід до кожного зі студентів і цей 
викладач дає велику мотивацію для вивчення предмета.  
& Дуже відкриті та позитивні викладачі. Прекрасно та доступно пояснюють матеріал.  
& за відношення до студентів та зацікавлення до предмету 
& Вони найкращі! 
&  З цими викладачами найцікавіше прaцювати  
& якість подання матеріалу) 
&  Тому що гарно викладають інформацію, та дуже гарно відносяться до студентів. 
& Цікаві пари, конкретні вимоги, чіткі, зрозумілі лекції   
& Ці викладачі чудово навчають, а також вони добрі та співчутливіі 
& особа техніка до студентів під час навчання 
& гарна подача матеріала, відкритість до студентів 
& Дуже зрозуміло і змістовно доносять матеріал. 
& Викладає доступно, якісно, зрозуміло і дуже цікаво 
& Якісній,актуальний підхід,доброзичливість та відкритість.  
&  викладачі які найбільше зацікавлені в тому щоб навчити студента. 
&  Знаходять спільну мову з аудиторією. Викладають доступно та не монотонно. Вимоги 
зрозумілі та конкретні. На ці пари хочеться ходити і не лінь навіть о 8 ранку встати  
& Це добрі вчителі правильно мислять що до студента. 
& цікава форма викладання, чудове відношення та дає змогу отримати 11 або 12 при 
виконуванні додаткового завдання.  
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Хандельди С.О.    8 

& ілюстративно показую матеріал,що полегшує засвоєння матеріалу,і при необхідності може 
пояснити інший матеріал якщо з цим є проблеми.Я б хотів ще декілька викладачів додати до 
цього списку,але нажаль треба не більше трьох. 
& Дуже цікаво і ясно пояснюють і з гумором 
& з своїми тараканами, але викладає доступно і цікаво 
& гарні вчителі , які добре  пояснюють  матеріал  
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Хорошенюк А.П. 28 79 

* Усі ці викладачі позитивно ставляться до студентів та зрозуміло й цікаво ведуть свій 
предмет. 
* На мою думку найкращі викладач 
* за його харизматичне викладення матеріалу 
* Дуже зрозуміло все пояснюють. 
* В цих викладачів цікавий підхід, який заохочує до навчання. 
* за їх професіоналізм і підхід до навчання 
* дуже приємні люди та чудові викладачі 
*  При роботі з ними відчувається, що вони люблять твою роботу та отримують від неї 
задоволення. 
* дуже круто проводить пару 
* Вони добре викладали матеріал і ставили правдиві оцінки 
* Бо вони справедливі, цікаво і доступно викладають 
* Структуроване выкладання навчального матеріалу, вчасно заповнений мудл. 
* розуміються на справі, добре відношення до учнів. 
& Але найулюбленіший викладач назавжди Хорошенюк! 
& Вічлоивий і розумний викладач 
& цікаво і доступно викладають матеріал  
& прикольний,  
& цікаві дискусії на парах стосовно подій в історії. 
& Добре пояснює матеріал і відповідає на питання студентів. 
& Найкращий 
& майстер своєї справи 
& Розповідають доступно та цікаво. 
& очень хорошее отношение к студентам и качественная подача предметов 
& очень хорошее отношение к студентам и качественная подача предметов 
& тому, що просто подобаються як подають матеріал та спілкуються зі студентами 
& Я вважаю що вони всi добре та цiкаво викладають свiй матерiал 
& Интересный подход к обучению студентов. 
& тому, що він тільки здається злим, насправді він дуже доступно викладає.  
& не звичайний метод подання інформації, тому добре засвоюється інформація 
& добре пояснюе теми.  
& він розповідає матеріал цікаво із актуальними прикладами і ноткою юмора ,що саме для 
мене після цього стає майже все зрозуміло також з ним приємно вести дискусію 
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& змістовні лекції, цікава подача матеріалу, об‘єктивне оцінювання студентів на семінарських 
заняттях.  
& один з улюблених викладачів , цікаві лекції та зрозуміле пояснення, заохочування любити 
предмет 
& цікаве викладання матеріалу 
& хороший 
& тому ,що якісно виконує свою роботу виклада , цікаво подає матеріал , а фраза в кінці 
лекційних занять "Все найцікавіше з історії лише на наступній парі" створює інтерес 
відвідувати пари з історії.  
& найдоступніша інформація а також цікаві лекції та семінари  
& за якість та зацікавленість у веденні дисципліни; 
& цікавість розповідей 
& дуже цікаво подає матеріал. З цього предмету часто буває , що у вчителя є якась 
предвзятість до якогось народу та він може розповідати так нібито одна країна винувата у 
війні а інші захищалися героїчно . Але він пояснює все дуже об'єктивно і показує, що у всі часи 
всі країни були такими якими і насправді 
& дуже близький до студентів внутрішнім світом, 
& дуже цікаво подає матеріал. З цього предмету часто буває , що у вчителя є якась 
предвзятість до якогось народу та він може розповідати так нібито одна країна винувата у 
війні а інші захищалися героїчно . Але він пояснює все дуже об'єктивно і показує, що у всі часи 
всі країни були такими якими і насправді 
& Добре пояснюють матеріал, позитивні та круті викладачі. 
& Мені вони найкращі, тому що цікаво подають інформацію й найбільше за все працюють 
(спілкуються) з студентами. 
& Вони найкращі, бо дуже добре та цікаво розповідають, завжди вислухають, з ними легко та 
приємно вчитися  
&  цікаві лекції, можливість подискутувати на семінарських заняттях на тему історичних подій.  
& відмінно викладають свій предмет 
& Дуже цікаво викладають 
& Я ненавидів історію, але Андрій Павлович розказує дуже цікаво. Він вміє жартувати і 
завжди нам ставить двійки. Але скажу чесно, онлайн його слухати не так цікаво 
& Цікава подача матеріалу, комунікація з группой, особливий підхід до кожного 
& Знаходять спільну мову з аудиторією. Викладають доступно та не монотонно. Вимоги 
зрозумілі та конкретні. На ці пари хочеться ходити і не лінь навіть о 8 ранку встати  
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Чаюн Н.С.  5 3 
& Бо вони добре пояснюють  матеріал, також можуть трохи достукатися до студентів 
& Чудово викладають матеріал, добре ставляться студентів.  

Чернетченко О.М. 5 8 

* як мені здалося, дуже освічені викладачі, оскільки вони якісно пояснили весь матеріал.  
& Грамотно преподавание своих предметов 
& викладає найновіший матеріал, цікавиться думкою студента та не осуджує її 
& Знають як підійти до студента 
& Зрозумілий виклад метеріалу та підхід до студентів  

Шеляженко Ю.В. 3 4 
* Добрий, завжди допомагає  
&  Я вважаю що вони всi добре та цiкаво викладають свiй матерiал 

Штундер І.О. 7   * Структуроване выкладання навчального матеріалу, вчасно заповнений мудл. 
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3. ЗАПРОПОНУЙТЕ, ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ВДОСКОНАЛИТИ В РОБОТІ  СТУДЕНТСЬКОГО ОФІСУ ТА ДЕКАНАТУ КОЛЕДЖУ  

Студентського офісу Деканату Коледжу 

Enough time to students All good) 

Full online study 
А там і так все прекрасно, коли не прийди завжди будки хтось в кого модно 
щось спитати 

improve  communication 

Аби викладачі (співробітники деканату) не проводили пари на робочому 
місці. Друге - найбільш важливе це зробити адекватні, унікальні та доступні  
журнали щоб можна було побачити свої бали незалежно від Мудла! Робота 
над загальним менеджментом колективу.  

Language Barrier and late notification of issues. Більш швидка реакція на повідомлення  

no complain Більше організованості  

Nothing  

Було б добре, якби працівники деканату частіше з'являлися біля деканату, 
адже деякі люди змушені їх чекати по пів годині, чи навіть годині, адже 
працівники можуть ходити де завгодно, окрім деканату. Окрім того, було б 
добре, якби було спеціальне призначене місця, де знаходяться чекаючі 
працівника деканату, і працівники час від часу підходили туди і запитували, 
чи нікому нічого конкретно від них не треба.. 

Атмосферу. В деканате меня все устраивает работают на отлично 

Більш кваліфікованих професіоналів  В нашому деканаті все прекрасно 

Більш лояльно підходити до розмови зі студентами. В цілому, добре 

Більш оперативно вносити зміни у розклад на сайті 
Важко сказати, на мою думку Деканат Коледжу справляється зі своїми 
обов'язками. 

Більше відповідальності, і можливо нових фахівців, котрі знають свою справу Все в нормі 

Більше відповідальності. СВОЄЧАСНИЙ ПРАВИЛЬНИЙ РОЗКЛАД. Все влаштовує 5 згадувань 

Більше молодіжних заходів, щоб студентське життя точно запам'яталося. 
Навчання + емоції  Все влаштовує так тримати!!! 

Бути більш позитивними)  Все гаразд 

Вдосконалити розклад, іноді виникають з ним проблеми, через які не можна 
зайти на заняття Все добре 6 згадувань 
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Відповідальніше ставитися до розкладу. Ситуація: від начала семестра в нас не 
було однієї дисципліни, а у іншої спеціальності вона була. Через півтора місяця 
нам її ставлять і повідомляють, що ми повинні були її вчити Все досконало виконується і на зараз  

Відповідь на листи Все дуже Чудово) 

Вони взагалі нормально не працюють! групи плутають, розклад плутають, 
розклад можуть змінювати вже на парі, про зміни не повідомляють вчасно, 
взагалі ї не фіксують. на телефон майже не відповідають.  Все задовольняє!  

Вродливих жінок у складі студофісу і так можна побачити, але, якщо вони не 
встигають завчасно робити розклад та довідки - нехай хоча б збільшать к-сть 
красунь... Все і так добре  

Все good Все ідеально 

Все влаштовує 6 згадувань Все ок 4 згадувань 

Все добре 4 згадування все отлічно 

Все добре та доступно, хто стукає тому відкривають;) Все прикрасно, нічого додати 

Все дуже добре Всё равно ничего не изменится 

Все задовольняє Все супер 2 згадування 

Все нормально Все устраивает  

все отлично Все хорошо  

Все чудово 3 згадування Все хорошо, но побольше уточнеений в расписаний 

все) Все чудово 6 згадувань 

Вчасне інформування про зміни вначальному процесі(на початок навчального 
року),доступність ( часто неможливо додзвонитись) все чудово та всі відповідальні 

Вчасно інформувати про заміну викладача або його відсутність на парі , 
покращити культуру спілкування  Все чудово я задоволений роботою деканату , там працюють прекрасні люди  

Допоможе тільки заміна колективу студ.  Офісу Все чудово!  

Доступність до вирішення питань. 
Всі великі молодці, бажаю нашому деканату успіхів і всього самого 
найкращого) 

Доступність і швидкість роботи, зосередженість на моєму запитанні і 
відсутність черг. Вчасне оповіщення змін та проблем , та нормальний росклад заннять  

Заробітну плату 
Вчасно інформувати про заміну розкладу/викладачів, серйозніше ставитися 
до прохань студентів 
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Збільшити кількість учасників 
Доступность, удобность и возможность менять предметы не подходящие для 
студента по каким-либо причинам в начале каждого полугодия 

Зміняти кадрів 

З приводу деканату та в цілому організації проблем нема , як на мене тут все 
ідеально , але контроль інших викладачів кульгає , за собою слідкувати 
виходить , але контролювати все вже складніше , але порівнюючи з багатьма 
навчальними закладами то все дуже непогано навіть з вчителями   

Зробити акцент більш на організаційних питаннях  
Заповнюйте оцінки уважніше! Буває, поставите зайву н/б, навіть якщо за пару 
стоїть оцінка 

Ігнорять студентів та щоб були більш організованим та слідкували за 
розкладом (особливо посилання в зум)  

Зробити раду відповідальних осіб серед перших курсів коледжу і щоб через 
них, як через посередників вирішували питання і вони доносили до деканату 
лише важливі питання і деканат не витрачав час на дрібниці  

Інформування методистів про ситуацію в університеті,знання відповіді на 
питання студентів Квалифицированных сотрудников 

Коли виникають питання до СО, потрібно більш детально давати відповідь.  Контролируйте нормально учителей 

Краще займайтеся розкладом  Мабуть нічого  

Культуру спілкування колективу та не компетентність ,не знання відповідей на 
питання студентів. Мало людей, они не справляются  

Культуру спілкування. Мене все влаштовує) 4 згадування 

Мене все влаштовує. Мене все задовільняє в роботі Деканату Коледжу 

Можливо більше персоналу, щоб полегшити викладачам життя Методи перевірки викладача, коли група учнів має скарги або чіткі претензії. 

Можливість вирішення деяких питань Методист давав інформацію своєчасно! + своєчасний розклад 

Навести лад в розкладі та комунікації між викладачем та студофісом Методисти 

Навіть незнаю, просто щоб вони більш відповідальніше ставились, до своєї 
роботи, бо було дуже багато проблем! Нiчого 

Не знаю 3 згадування На даний момент, ничого 

Не могу ответить - заочник 
На жаль, маю невеликі претензії до методиста Тетяни, через довге надання 
відповіді та іноді зовсім пропускання повідомлень. 

Не можу відповісти 6 згадувань 
Не використовувати Зум для лекцій\практик\занять, 40 хвилин мало для 
проведення а перепідключення заважає навчальному процессу 

Не оцінив роботу студентського офісу через карантин, не можу вiдповiсти Не знаю 2 згадування 

Не робити плутанини з розкладом 
Не знаю. Мы були на дист. навчанні, та нічого такого від деканату мені не 
потрібно було 
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Не чини те, що не зламане Не маю ідей 

Немає 3 згадування Не часто навідуюсь в деканат, тому не можу сказати точно  

Немає ідей немає конкретних запропонувань 

Немає пропозицій Нічого 36 згадувань 

Необхідна більш позитивна мотивація  Ніколи не мав ромзову з деканатом,тому не можу відповісти. 

Нічого 14 згадувань Нічого  все ідеально 

Нічого, мене усе влаштовує. Нічого не потрібно, все супер. 

Общаться со студентами культурнее, и давать всю и правильную информацию Нічого! Все на вищому рівні! 

Огляд заяв на перезарахування дисциплін студентам, які перейшли з коледжу Нічого, все в нормі  

Організованість працівників  Нічого, все чудово) 

Організованість та серйозність  нічого, Деканат і так працюе чудово! 

Організуйте будь ласка роботу з розкладом таким чином щоб він вчасно був на 
сайті і був там коректний. Двічі мали накладки в розкладі і майже ніколи не 
можна було дізнатись актуальний розклад на наступний тиждень на сайті. 
Користувались попереднім розкладом отриманим від кафедри на початку 
навчання. Викладачі плутали і перепитували якого ми набору весіннього чи 
осіннього іноді даючи нам інфо не того напряму (не для нашого набору) Нічого, мене все дуже влаштовує 

Отношение к студентам Нічого, мене все задовольняє 

Побольше толковых сотрудников с опытом работы,а не студентов которые 2 
слова связать не могут Нічого,все влаштовує! 

Повідомляти про зміни трохи раніше ,ніж за 1-2 дні Нічого,все чудово  

Поки немає потреби Норма  

Покращити ставлення до своєї роботи і підвищити уважність Організація розкладу  

Попередження студентів про їх борги Ответственность  

Потрібен якийсь прямий звязок - під час карантину цього нема. Мабуть, вони 
просто  перевантажені. По моему мнению в деканате колиджа и так всё замечательно 

Пошук нових, ввічливих кадрів, які б відповідали на телефонні дзвінки 
своєчасно та не перекладали всі проблеми на інші підрозділи Університету 
(кафедра, центр дистанційного навчання та інш.) та викладачів. Дякую! Повернути Каріну 

Работу СО в целом Поки що нічого 2 згадувань 
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Ретельніше читати електронні листи) 

Покращити своєчасність надання розкладу, та ,якщо присутні зміни, 
повідомляти одразу після внесених змін. Врегулювати присутність на 
робочому місці, тобто виділити окремий час для вирішення своїх робочих 
питань, бо буває так, що чекаешь по пів години для отримання консультації, 
адже методиста або потрібної людини немає на місці. 

Розсклад вчасно давати та не губити аркуші з оцінками  Покращити якість розкладу  

Своєчасне надання інформації 
Потрібен більш кваліфікований персонал, які будуть отримувати задоволення 
від своєї роботи 

Своєчасне оновлення розкладу, якісне надання допомоги студентам, які 
переходять на 2 курс  

Потрібні люди, які будуть допомагати методистам, часто не встигають 
повідомити про зміни в розкладі та щось в такому дусі. 

Связь между стул офиСом и бухгалтерией наладить Прибрала б звідти Кудряшову 

Складно відповісти. Разрешить оценки увидеть 

Скорость Розклад 

Ставити потрібні дисципліни вчасно, а не після місяця навчання!!! Розклад роботи. 

Ставлення працівників до студентів. Виконання своїх обов'язків робітниками 
студ. офісу. ВЧАСНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО ЗМІН ВИКЛАДАЧІВ!!!!!! Систему перескладання  

Таку халастність до виконання своїх обов‘язків треба ще пошукати як в них Спортзал  

Увага до змін у розкладі, своєчасна відповідь робітників і те, коли замовляєш 
довідку, хотілось би інформування в разі перепон видачі  ТОП! 

Уважність працівників, швидкість роботи, культуру спілкування чистоту в 
кабінеті і порядок на столі Точніший розклад. 

Умение общаться со студентами и качество помощи. В прошлом году вогнали 
в истерику. сказал, что у меня 3 незачёта. А оказалось, что они просто 
перепутали фамилии, и внесли  в мою ведомость оценки другого студента. У деяких працівників, не всіх - це доступність у месенджерах. 

Ускорить реакцию на запросы У мене немає пропозицій 

Хотіла б удосконалити те, щоб було більше допомоги в навчанні із-за того що 
багато студентів не мають змогу сидіти на дистанційному навчанні із-за 
зв’язком з інтернетом . Потрібно находити якісь варіанти з викладачами .  Усе задовільняє 

Хочеться чіткої комунікації, вчасних оновлень розкладу на сайті, зрозумілого 
розкладу і таймінгу, можливість баити програму курсу на семестр 

Швидкість вирішення проблем студентів (наприклад, забув пароль від 
офіс365) під час дистанційного навчання 

Хочеться щоб робітники були вічливішими Швидкість обслуговування 2 згадування 

Швидкість Швидкість та ефективність вирішення питань 
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Швидкість інформування Швидше і своєчасна швидка допомога студенту. 

Швидкість та якість обслуговування Що б співробітники були більш відкритіші, та мали більш веселий настрій. 

Щоб було зазначено у них на робочому місті хто за яку форму навчання 
відповідає Щоб ви більше посміхались)))  

Щоб води дійсно були відповідальними. Мені назначили куратора по 
індивідуальному графіку, який пішов у декретну відпустку. Ніхто з студенького 
офісу не вирішив ні заміну, ні допомогу. Відповідь лише така, що у Вас є борг. Щоб куратори лили менше води 

Щоб кожному студенту присилали студентський квиток новою почтую Я бы хотел что бы перед каждым совещанием играл гимн Интернационала 

Щоб не губилися відомості з оцінками. Я задоволений роботою деканату. 

Щоби вони виконували свої обов'язки згідно Положенню Я не критикую работу  

Я б із задоволенням запропонував, але поняття не маю, що таке студентське 
офіс, яка його функція і де його знайти. 

Якщо говорити загалом, то все добре, але наприклад, своєчасна інформація 
щодо лекцій, які були не заплановані погана, навіть дуже. Методис Тетяна не 
вирішує завжди наші проблеми. 

Я б хотів вдосконалити персонал, котрий не буде настільки нахабним. 👍 

Я б хотіла побажати працівникам СО бути більш привітливими, веселішими та 
працювати з гарним настроєм завжди. це важливо, коли приходиш у СО 
хочеться щоб тобі посміхались та з радістю допомагали   

Якісно та з бажанням робити свою роботу.   

Якість роботи    

👍   

 

 

 

 

 

 

 


