
 

 

 
 

Молодший бакалавр 1 курс 

 





8. Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)5 ответов 

Вища математика, Фізика 

Фізика 

Математика 

всі 



Фізика, Математика 

11. Які дисципліни ви би вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 

дисципліни)5 ответов 

Немає таких 

Складно відповісти 

Важко відповісти бо всі дисципліни задовольняють 

складно відповісти 

немає таких 



13. Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики 

курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх 

виконання? (У разі наявності). Виберіть лише один варіант.0 ответов 

Ответов на этот вопрос пока нет. 











30. Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення 

ефективності навчання на ОП?5 ответов 

Навчання ефективне 

Складно відповісти 

навчання за ОП ефективне 

Навчання за ОП ефективне 

навчання ефективне 

 

Бакалаври 1 курс 
 



 

 

 



8. Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)3 ответа 

усі були цікавими 

Усі були цікавими 

всі були цікавими 



11. Які дисципліни ви би вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 

дисципліни)3 ответа 

немає таких 

ніякі 

ніяких 







21. Хто з викладачів кафедри ТЕ та ЕТ проводив у Вас лекції (практичні, 

лабораторні) у цьому семестрі? Виберіть усе, що підходить.0 ответов 

Ответов на этот вопрос пока нет. 







30. Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення 

ефективності навчання на ОП?3 ответа 

Навчання на ОП ефективне 

навчання ефективне 

навчання дуже добре 

 

Бакалаври 2 курс 





8. Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)10 ответов 

всі дисципліни були цікавими 

Усі 

всі важливі 

усі були цінними 

всі 

усі 

Всі 

усі були цікавими 



Всі дисципліни, цінні, цікаві та важливі 

всі були важливими 















 
Бакалавр 1 курс, приск. 























 
Бакалавр 2 курс, приск. 























 
Бакалавр 1 курс, заочна форма 





 



8. Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)2 ответа 

всі дисципліни 

всі 

11. Які дисципліни ви би вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 

дисципліни)2 ответа 

ніяких 

ніякі 











26. З якими викладачами в вас склалися найкращі відносини? (1-2 прізвища)2 

ответа 



зі всіма склалися гарні відносини 

зі всіма 



30. Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення 

ефективності навчання на ОП?2 ответа 

навчання за ОП ефективне 

навчання ефективне 

 

Бакалавр 2 курс, заочна форма 







9. Які дисципліни, на вашу думку, були найменьш цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)2 ответа 

таких немає 

таких немає 

11. Які дисципліни ви би вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 

дисципліни)2 ответа 

складно відповісти 

ніяких 















30. Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення 

ефективності навчання на ОП?2 ответа 

навчання за оп ефективне 

навчання за ОП ефективне 

 

Магістри 1 курс 





















 

Магістри 1 курс, заочна форма 





8. Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)3 ответа 

усі дисципліни цікаві та цінні 

всі дисципліни важливі 



всі 

9. Які дисципліни, на вашу думку, були найменьш цікавими, цінними, 

важливими? (1-2 дисципліни)3 ответа 

немає таких 

складно відповісти 

ніякі 

10. Які дисципліни ви би додали до навчального плану за ОП? (1-2 

дисципліни)2 ответа 

ніякі 

складно відповісти 











26. З якими викладачами в вас склалися найкращі відносини? (1-2 прізвища)3 

ответа 

з всіма 

зі всіма викладачами 

з усіма 





 


