
Вкажіть, будь ласка, 

викладання яких  

дисциплін вам не 

вистачає?

Вкажіть, будь ласка, викладачів, які, на 

Вашу думку, є взірцем викладацького  

професіоналізму, і зазначте чому:

Вкажіть, будь 

ласка, 

викладачів, 

якість 

викладання яких 

Вас особливо не 

влаштовує, і 

зазначте чому:

Якщо ви 

стикались ви з 

випадками 

перешкоджання 

роботі 

студентських 

організацій, будь 

ласка, вкажіть на 

якому рівні 

(кафедра/факуль

тет/університет) 

та в чому саме це 

виявлялось

Якщо у Вас є 

ще якісь 

причини, 

через які 

виникають 

труднощі із 

спілкуванням 

іноземною 

мовою для 

фахових 

потреб, то 

вкажіть їх, 

будь ласка.

Прикладне програмування

Кучернюк Павло Валентинович. 

Професійно викладає свої предмети, є 

експертом у сфері. Дає не лише 

теоретичні знання але й практичні, що 

відповідають сучаним тенденціям в 

галузі.

Куссуль Наталія 

Миколаївна - має 

улюблених та не 

улюблених 

студентів 

базуючись на 

кількості зиску, 

який може 

отримати з 

кожного.

Університет - за 20 

років на території 

КПІ побудовано 5 

ЖК і ледве-ледве 

здано один 

гуртожиток. але 

доступу до 

інвестиційних 

договорів на 

запити студ 

організацій 

жодного разу не 

надано.

Не достатньо 

практики. Було 

б добре 

використовуват

и англійську на 

інших заннятях, 

окрім занять 

англійською



Всіх дисциплін вистачає.

Усі викладачі кафедри є викладачами-

професіоналами. Усі компетенції, 

отримані від них, я застосовую в своїй 

професійній діяльності, а також можу 

застосовувати у суміжних сферах.

Всі влаштовують.

дисципліни що включають 

прикладне використання 

отриманих знаннь поза 

межами інституту, 

всі кафедральні викладачі є 

професіоналами з великої літери, мають 

величезний досвід, а головне – вміння 

навчати інших складним та необхідним 

речам

Хотіла б вивчати французьку 

та/або німецьку додатково, 

дізнатись більше про 

інтернет речей, мати 

практичні заняття з цього 

предмету, теорію ігр, 

статистику, про роботу з 

великими даними (Big Data) 

Кучернюк, Короткий, Варфоломеев, 

Антонюк, Лысенко, Лебедев, Губар, 

Мирошниченко. Потому что это 

преподователи на которых стоит 

ровняться. Великолепно знают свой 

материал, помогут с чем угодно и не 

заставят скучать на лекциях. К ним как на 

праздник торжества знаний, увлечения и 

веселья. Просто лучшие

Викладання із різним родом 

САПру

Короткий Євген Васильович, 

Варфоломєєв Антон Юрійович, молоді 

вчені, що мають сучасний підхід



технічних, по спеціальності

Лисенко Олександр Миколайович, 

Павленко Ольга В'ячеславівна, Галушко 

Михайло Михайлович

Лисенко О.I. - наявнiсть якiсного 

матерiалу, методика викладання
- - -

Уривський Леонід Олександрович, 

викладає з душею, вміє зацікавити.

Романов О.І. - послідовно, доступно та 

зрозуміло пояснює матеріал, Живков А.П. 

- цікаві практичні приклади до 

теоретичних завданнь

Чертов Олег Романович - відданий 

роботі, якісно викладає, багато чим 

займається, є прикладом для 

наслідування, та Родіонов Андрій 

Миколайович - лекції сучасні та актуальні, 

дуже потрібні кожному IT спеціалісту.

Мосійчук, Дубровка, Могильний, 

Калюжний

Уривський Леонід Олександрович - якісна 

подача матеріалу, високий рівень 

кваліфікації, професіоналізм



.

Авдєєнко Гліб Леонідович

Трубаров Ігор Володимирович 

Оскільки мій напрям роботи - розробка та 

програмування апаратного забезпечення,  

предмети саме цих викладачів допомогли 

найбільше.

Окрема подяка Глібу Леонідовичу, досі, 

як доводиться перналаштовувати бабусі 

тв т2/супутник, згадую лабораторні 

роботи.

.

За всі роки навчання можу сказати, що всі 

викладачі мають високий рівень 

професіаналізму, але відмітити хаочу 

таких викладачів: Омельяненко Михайло 

Юрійович, Купрій Олександр Михайлович, 

Першин Микола Олексійович, Мартинюк 

Сергій Євстафійович, Сушко Олександр 

Юрійович. Ці викладачі знавці своєї 

сфери.

Шпилька О. О., викладає важливий і 

цікавий матеріал, йде в ногу з часом



Романов, дає повну відповідь на важкі 

питання за фахом


