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15. З якими проблемами Ви зіткнулися у ході навчання? 

- 

Немає проблем 

Ніякими 

Ні з якими 

ніякими 

Не було жодних проблем 

Виконання тестів 

робота 

Та наче ніякі 

Війна, стрес, проблеми з сім'єю 

Під час складання екзамену система мудл була перенавантажена, через що втратив багато 

часу і не встиг виконати кількість тестів 

. 

Ніяких проблем 

Надмірне навантаження, іноді в шкоду здоров'я (поганий сон, довготривале перебування за 

комп'ютером), якщо стараєшся вчитися на відмінно (на оцінки А). І в результаті, звичайно, є 

певний багаж знань, але мені здається, що існує спосіб ефективнішого здобуття тих самих 

знань, не шкодячи здоров'ю та поміщаючись в часовий проміжок, що виділено на той чи 

інший курс. 

Надмірна, незрозуміла, непотрібна, складність математичної частини 

Проблем не було 

? 

Вивчив всього трішки в підсумку ні на якій роботі не потрібний бо там на місці хочуть 

спеціаліста в одній галузі, а не недовченого, який знає як називається все в світі. 

Нема 

Нема проблем. 
 

16. Як, на Вашу думку, необхідно організувати освітній процес кафедри, щоб 

покращити якість підготовки? 

Цікавіше пояснювати матеріал. 

не знаю. 



Більше лабораторних, але значно менших за обсягом. Щоб 1 лабораторна це була 1 маленька 

тема, а потім на основі цих маленьких лабораторних давати велику в якій містяться всі 

пройдені теми. Так у нас вийде багато маленьких і до 5 великих лабораторних у семестрі. Не 

писати звіти і подібну документацію до своїх лабораторних. 

Ввести систему оцінок на гугл-таблиці, щоб студенти могли орієнтуватися в балах, а не 

здогадуватися про них і чекати відповіді по 3-4 тижня. 

Додати більше практичних курсів, які знадобляться при пошуку роботи і проектів, які можна 

буде прикласти до резюме. 

All is cool. 

Офф-лайн навчання. 

Часто потрібно писати код з нуля. Значною мірою полегшило б роботу, якщо б викладачі 

надавали уже деяку заготовку коду під завдання, а студент, аналізуючи наданий код, 

доробляв чи, за бажанням, переробляв його так, щоб задовольнити поставлене завдання. 

Такий підхід економить час виконання завдання для студента, однак додає роботи 

викладачу. 

Зменшити кількість годин на тиждень і забрати непотрібні предмети зробити уклон на 

практичні заняття і практики роботу в групі щоб при поданні на роботу навчання було 

плюсом а не просидженими штанами. 

Немає. 

Все і так добре. 
 


