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Усе. Актуальна тема, цікава форма викладання, вдало підібраний матеріал. 

Тема, форма викладання, приємне спілкування з викладачем. 

Тематика, форма викладання, приклади завдань, чііткі та зрозумілі 
інструкції, наявність  матеріалів для релаксації. 

Цікаві завдання, при цьому не складні, бо вже сил на карантині немає. 
Протягом спілкування була створена дуже комфортна атмосфера. 

Форма викладання, доброзичливість викладача, інформативність. 

Всі теми були цікаві та змістовні. 

Тематика і форма викладання. 



Актуальна тематика, прекрасна комунікація, насичені зустрічі,  
позитивні емоції від куратора. 

Сподобалась тематика, дякую за діалог, за цікаві завдання,  
за корисну інформацію. 

Сподобався формат зустрічі, невимушеність, доброзичливість; під час 
викладу теми наводилися незастарілі  цифри, факти для прикладів. 

Тематика, тісна співпраця з викладачем. 

Манера спілкування, тембр викладача, форми роботи, підібраний матеріал, 
спілкування з викладачем. 

Сподобалася форма викладання. Дуже актуально під час карантину. 

Форма викладання сучасна і позитивна. 



Сподобалась тематика курсів, стиль викладання. 

Сподобалась і тематика, і форма викладання, і викладач  
(чудовий спеціаліст). 

Сподобалось все перераховане, а особливо мотивований викладач,  
що змотивувала нас на навчання. 

Викладання теми «Застосування технологій розвитку  
критичного мислення». 

Сподобалася форма викладання 

Усе сподобалось. 

Все було СУПЕР!!! 



Тематика курсу для педагога, який прагне вдосконалення завжди 
актуальна. Дуже сподобався підбір навчального матеріалу і його 
викладення. Знайшла для себе багато нового і цікавого.  
Із задоволенням буду впроваджувати в свою систему роботи.  
Особливо сподобалися цікаві завдання. які підібрала для нас викладач. 
Мали змогу не тільки випробувати на собі те, що задаватимемо  
учням, а і відчути себе дітьми, відпочити.  
Особливо дякую нашому куратору за турботу, підтримку,  
готовність в будь- який час дня і ночі допомогти і розтолкувати.  
Курсами задоволена і дуже вдячна за таку можливість. 

Сподобалася тематика. Вона актуальна, цікава.  
Сподобалася форма викладання і наша дистанційна робота,  
яка все рівно була не менш плідною та дієвою, ніж  на курсах у 
аудиторіях.  Дуже сподобалвся стиль спілкування Діани Миколаївни 
і атмосфера була невимушеною та сприятливою. Дякую!  

Сподобалась тема: критичне мислення і дуже сподобалась форма 
викладання. ми спілкувались на як викладач і учень, а як партнери. 


