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2. Оберіть курс, на якому Ви навчаєтесь:

АНКЕТУВАННЯ ЗВО ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАПИСУ НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1. За яким освітнім рівнем Ви здобуваєте освіту?

3. Як Ви вважаєте? Право на вільне обрання

студентом 25% навчальних дисциплін, згідно Із

Законом України «Про вищу освіту» сприяє

підвищенню якості підготовки майбутнього фахівця?



4. Чи ознайомлені Ви з процедурою запису на 

вибіркові дисципліни та від кого про неї дізналися?

АНКЕТУВАННЯ ЗВО ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАПИСУ НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

5. Чи брали Ви участь у процедурі запису на вибіркові 

дисципліни через систему Moodle у цьому навчальному році?



АНКЕТУВАННЯ ЗВО ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАПИСУ НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

6. Що виявилося складним для Вас під час запису на 

вибіркові дисципліни через систему Moodle?

7. Чи потребуєте Ви додаткових роз’яснень щодо 

процедури запису на вибіркові курси?



АНКЕТУВАННЯ ЗВО ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАПИСУ НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

8. Який варіант запису на вибіркові дисципліни для Вас 

прийнятний?



АНКЕТУВАННЯ ЗВО ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАПИСУ НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

9. Якщо Ви маєте конкретні зауваження та рекомендації

щодо покращення процедури запису на вибіркові курси, то

чекаємо Вашої розгорнутої відповіді:

Потрібні додаткові роз'яснення щодо процедури запису на вибіркові курси Удосконалити систему запису через Мудл    Чи можна змінити свій вибір? 

Якщо Ви обрали предмет випадково або передумали, то Ви не зможете повернути свої кредити самостійно. Краще попередня система з заявою

я хотів би бачити більше інформації про дисципліни для вибору треба пояснення скільки годин я можу витрати на кожен сем-стр

Я не вибирала вибіркові дисципліни в системі мудл, вибирала тільки в письмовому вигляді, але я вважаю, що краще б було вибирати в системі мудл, тому зручніше.

Щоб було написано скільки кредитів можна використати на семестр                  Хочеться дізнатися більше про додаткові курси та реєстрацію на них

Хотілося, щоб можна було долучитися до будь якого курсу, навіть якщо цей курс призначений для студентів старших курсів. Хотілося б 
трошки зрозуміліший інтерфейс          Хотілося б більш точніше роз'яснення щодо можливості обрання кількості дисциплін та процес обрання дисципліни в цілому.

Трохи краще ознайомлювати чого вчать на тих чи інших курсах, бо не дуже розумієш, що і навіщо обираєш, а так добре Проведіть для всіх груп лекцію стосовно цієї теми.

Система запису через Мудл потребує вдосконалення      Сделать панель выбора дисциплин удобнее и вначале подробно объяснить про кредиты выбор дисциплин и 
сколько

Сделать более удобной и продуманной систему выбора Предмети всіх курсів підряд, треба сортування Потрібно зробити більш зрозумілим запис

По-перше, дуже незручно що запис на всі семестри на одній сторінці, ще й не в хронологічному порядку, це дуже плутає. По-друге, не на всі курси була можливість записатися за 
допомогою кредитів, тому що не була прибрана самореєстрація. По-третє, сам МУДЛ іноді підводить, і не показує, що ти записаний, хоча запис вже був проведений за всіма правилами.

Під час вибору дисциплін дуже не вистачає інформації щодо матеріалу вивчення на дисципліні. Не завжди зрозуміло лише з назви дисципліни, хотілося б бачити 

невеликий опис дисциплін

Недостатньо інформації щодо самої дисципліни під час вибору на вибіркових курсах не вказується викладач, без цього тяжко зробити свій вибір

не информативно организована страница по выбору дисциплин, и по-хорошему, было бы не плохо организовывать небольшие семинары от преподавателей

Все гаразд, але непогано було б попрацювати над інтерфейсом запису зробити його більш інтуїтивно зрозумілим, та спростити цю процедуру

В деяких дисциплінах для зведених потоків не було вказано кількість кредитів, або вони зовсім не списувались

Бажано зробити по кожному курсу стисле резюме чи стисле відео (3-5 хвилин): про що цей курс, для чого він, де він застосовується і для кого це бажано пройти цей 

курс (а саме, яка галузь діяльності, посада чи основний інструмент заробітку). Також не дуже мені зрозуміло, які я повинен обов'язково вибирати, а які я сам можу вибрати.



Дякуємо за увагу!


