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Назвіть навчальні дисципліни які, на Вашу думку, найбільш актуальні для
майбутньої спеціальності (98 відповідей)
-

Історія України

Історія України

Всі

Педагогіка

Археологія

Важко відповісти

Не знаю

.

Історичний туризм в Україні, Релігійний туризм, Історія виникнення туризму ,

Музеєзнавство

незнаю

Теорія та методика навчання історії

Інформатика, психологія

Історія України Фізична Географія

Історія України, педагогічна майстерність, суспільствознавство

Археологія, історія середніх віків, архівознавство, англійська мова.

усі

все, що стосується туризму та краєзнавства

Історія України, Історичне краєзнавство, Нова історія країн Європи та Америки, Нова

історія країн Азії та Африки.

географія материків та океанів, методика навчання географії

теорія військової справи

Конституційне Право України, історія раньомодерної доби.

Сучасний стан археології

Організація екскурсійної діяльності, іноземна мова, архівознавство

Сімейне, кримінальне, адміністративне право

Усе що я вивчаю

Всі навчальні дисципліни є актуальними та важливими

Право та Історія

Історія та Право



Археологія, Археологія України, Історія України та всі дисципліни, що стосуються

всесвітньої історії

давня та середньовічна історія України

Кримінальне право , адміністративне право, психологія , джерелознавство, історична

географія України

істричний туризм, археологія, релігійний туризм

.

Всі актуальні

Як для майбутнього педагога, не вистачає дисципліни, яка б пояснювала як працювати з

"проблемними" дітьми.

Історія України та Сімечне, Адміністративне Кримінальне право

Історичні

Історія України, педагогіка, соціологія

1. Історія стародавнього світу.
2. Історія середніх віків.
3. Географія матереків та океанів.

4. Метеорологія та кліматологія.

Іноземна мова (англійська), Військова історія України, Історія української культури,
Конситуційне право України...

всі дисципліни

Історія Стародавнього світу,Кримінальне право

Історія України, Америкак і Європа, Країни Азії та Африки, Правові дисципліни, методики

Історія

ІУРД,ІСВ, ІСН

Історичні науки

Право, Історія України, методики навчання

Незнаю

Всесвітня історія, історія України. теорія держави та права, конституційне / цивільне /

кримінальне право

Історія України, Краєзнавство і туризм, фізична географія, географія материків ьа океанів

Правові дисципліни

Історія України, історія європи та америк, історія азії і африки, історія стародавнього світу,

педагогіка, психологія, методики іст та географії.

Усі дисципліни важливі



Усі історичні

Історія України (всі предмети які були пов'язані із історією України) також історія країн

Європи та Америки/Азії та Африки

Археологія

Психологія; Давня і середньовічна історія України; Кримінальне та адміністративне право;

Історія слов'янських народів від найдавніших часів до...; Англійська мова.

Майже всі дисципліни актуальні

Більше тих, що стосуються краєзнавства

Історія ранньомодерної доби, історія слов'янських народів, середні віки, педагогіка,

методики викладання,фізична географія України

Історія України ранньомодерної доби, військова історія України, Середні і давні віки

Теорія та методика навчання історії, Теорія та методика громадянської освіти

Історія України, всі дисципліни, які належать до блоку Всесвітньої історії, а такоє всі

дисципліни, які нвлежать до блоку Правознавства

Історія України 20-21 століття

Правознавство

Історія

ІУ,ІСВ, НІКЄА НІКАА

,

НІТ в історії, педагогіка, методика навчання правознавства, психологія, спеціальні

історичні дисципліни.

психологія

Історія України XIX ст.

Магістерський семінар, Історія української діаспори, Правове забезпечення освіти,

Історія правових і політичних вчень



Які дисципліни на Вашу думку, можна вилучити з ОП? (98 відповідей)
-

Філософія

Ніякі

Немає таких

.

Жодної

Важко відповісти

Немає

фізичне виховання

Ніякі

Іноземна мова

Гендерні студії

Незнаю

Всі потрібні

---

не потрібно вилучати

Жодну

Теорія та методика навчання історії, методика навчання географії - забагато теорії, яка має

невелике практичне значення в сучасних реаліях

жодної

богословські, релігійні

Шкільну гігієну..

немає таких

важко відповісти

Ніяких

Охорона праці та безпеки життєдіяльності

Фізичну культуру

Нічого

Географія

Таких немає

Фізичне виховання

таких немає



.

Не потрібно нічого вилучати.

не готова відповісти

Відсутні

Усі потрібні

Основи наукових досліджень.

Фізичне виховання

ніякий

Іноземні мови,Психологія

Напевно ніякі

Нічого не потрібно вилучати

Релігієзнавство

Немає таких

Краєзнавство і туризм

Всі вони на своєму місці, немає зайвого

Не знаю

Ніяку

(не має ідей)

Нема таких

Філософія, соціологія, аналоги світового козацтва

ніякі

Світові аналоги козацтва, Організація проектної діяльності

Не вважаю потрібним вилучати дисципліни, однак можна зменшити кількість годин

Всі дисципліни потрібні

Світові аналоги козацтва

Релігія

Теорії та методику навчання суспільства

Музеєзнавство

Політологія

Історія рідного краю

ОП сформована якісно і не потребує вилучення дисциплін



Які дисципліни Ви б додали до ОП? (98 відповідей)
-

Ніякі

.

Все влаштовує

Важко відповісти

Нічого

Ніяку

Не знаю

----

ніякі

Жодну

)

Історія української музики

Історія військової справи

Всі дисципліни і так висвітлюють повноту ОП

іноземну мову

всі, які б стосувались подорожей, туризму, знання країн з точки зору туризму, особливості

сучасної культури країн

Більше спеціальних історичних дисуиплін

навіть незнаю, їх вистачає

важко відповісти

Ніяких

Політологія

Всього достатньо

Вагаюсь із відповідю

Все влаштовує

Історія України в іграх

Дисциплін достатньо

всесвітню історію

Історія міст Європи

археологія

.



-

Все влаштовує.

не готова відповісти

Немає

Незнаю відповіді на це запитання

"Історія середньовічної Європи"

Логіку.

...

якусь дисципліну з географії

Криптографія,Просопографія

поки не відомо

Географічні дисципліни

Жодної

Ніякі

Логіка

Не знаю

Немає таких

Релігієзнавство

Нічого

Незнаю

Вистачає цих

Програма наповнена достатньо

Нічоґо

Інші галузі психології (які будуть корисні для спеціальності)

Дисципліни, що пов'язані з археологією

Все що стосується краєзнавства, екскурсій та археології

Більше географічних предметів

Зарубіжну дисципліни

Антропологію

Незнаю

Не готова відповісти

Цих дисциплін достатньо

Права людини



Фізкультуру

Більше картографії

Екологічне право України, інформаційне право, конфліктологія, ораторське мистецтво,

кримінологія.

мистецтво

ОП сформована якісно і не потребує ніяких змін



Що, на Вашу думку, потрібно змінити в ОП? Висловіть свої побажання та
пропозиції щодо покращення ОП (98 відповідей)

-

Нічого

.

Все влаштовує

Нічого

нічого

Важко відповісти

ні

Не знаю

Все добре

нічого не потрібно змінювати

Більше практичних занять з методики навчання історії і географії.

)

Збільшити практичний блок завдань

Нічого.

Закінчити війну

не иа пропозицій

Навіть не знаю

все вищесказане

Все влаштовує.

важко відповісти

Нічого не потрібно змінювати

Застосування більше практичних завдань

Приділити більшу увагу вивченню історії країн Азії

Вагаюсь із відповідю

Не потрібно змін

Не знаю, не знаю чому

практичні заняття

Мислення викладачів повинно бути націлене не на особистісний успіх , а на командну

роботу

все подобається



.

Додати більше практики.

все подобається лекції дуже змістовні завдання семінарів зрозумілі

Мене все влаштовує, я б майже нічого не змінювала

Додати більше годин до викладу таких дисциплін як:
1. Історія стародавнього світу.

2. Історія культури зарубіжних країн.

...

все добре

Зробити ширшим вибір дисциплін вільного вибору.

Не потрібно нічого змінювати

ОП не потребує змін

Незнаю

нічого не потрібно

Все на світі

Різноманіття викладу інформації, вдосконалювати вміння зацікавлення студентів, до

дисциплін.

Наразі все влаштовує

Додати більше цікавих заходів, які стосуватимуться спеціальності. Наприклад: семінарів з

психологами, істориками і т.д. Можливо, дати можливість вести бесіди на лекціях, або

семінарах.

Побажань нема

Підбирати цікавий та сучасний матеріал

Збільшити кількість дисциплін з краєзнавчо-туристичної роботи

Можливо, більша кількість практик

На мою думку нічого не потрібно змінювати

Нема що міняти

Все добре

Покращенню ОП сприяло б збільшення кількості дисциплін вільного вибору.

нічого не потрібно

Зменшити загальну кількість предметів

ОП сформована якісно і не потребує ніяких змін



Щоб Ви змінили в освітньому процесі для покращення навчання за Вашою
освітньою програмою (98 відповідей)

-

Нічого

Нічого

.

нічого

Все влаштовує

Важко відповісти

Не знаю

-----

нічого не змінював би

Нічого.

)

Додати проведення різних екскурсій до визначних пам'яток, музеїв і т. д. України, що

зробить навчальний процес більш цікавим, інтерактивним та наочним

Нічого, все підходить.

Можливіть відвідувати практики різних видів, робити екскурсії по історичних місцях

України/ Європи

залишив як є

Все влаштовує

більше цікавого матеріалу, цікавих та корисних завдань(складання схем, власне

висловлювання, презентації)

Нічого не змінила, все влаштовує.

дистанційне навчання перевести в очну форму

Регулярне тестування, що дає можливість покращувати результати.

Все чудово

Вагаюсь із відповідю

Забрав фізичну культуру

Більше вихідних менше пар

не потребується

Нічого б не змінювала

все подобається



.

Все влаштовує.

Побільше додати ІКТ, адже в наш час надзвичайно важливо вивчати дидактику , нові

способи надання інформації

--

Ставити курсові після закінчення предмету.

...

закінчила б війну

Додати більше спеціальних дисциплін.

Незнаю

Надати перевагу творчому потенціалу студентів

нічого не міняв

Зміст у деяких навчальних дисциплінах занадто політизований (особливо коли справа

доходить до ХХ ст.) Такого не має бути. Студенти-історики мають знати як було на

справді, а не заучувати "правильні", з точки зору політиків, відношення до тих чи інших

історичних подій. Але на наш час це «не баг, а фіча», яку на жаль ніхто не збирається

змінювати. Тому будь-які пропозиції будуть залишатися безплідними.

Все добре, нічого б не змінювала

Більше опитувань, тестів, щось схожого. Взаємодії з студентами, не тільки розповідь чи

переказ інформації.

Нічого не змінював би

Більше практики

Більше практики

(все влаштовує)

Побажань нема

Я б змінила перелік предметів та підходи до їх викладання

Більше лекцій

Дозволити друкувати а не писати

Дозволила б використовувати електронні засоби

Додала більше роботи в групі

Обов'язково спробувати ввести або ж години або ж окрему дисципліну для навчання

викладати у дистанційному форматі. На жаль, ми живемо в нестабільний час для країни і

на ці моменти потрібно більше акцентовувати увагу.

Нічого не потрібно змінювати



Все добре

Збільшення кількості навчальних та виробничих практик.

Забрати перші пари

Зменшила б кількість ІНДЗ

ОП сформована якісно і не потребує ніяких змін


