
Вирішення конфліктних ситуацій 

Результати опитувань здобувачів за ОП «Німецька мова і література» 

 

Чи були подібні випадки та як вони були вирішені? 

 

Не було 

Ні 

Не було. 



Ні не було 

не було 

Таких випадків не було 

Подібних випадків не було 

Ні, не було 

Не були 

В нас їх не було 

Не було подібних випадків 

Не були 

Ні, подібних випадків не було 

Все було добре 

Не було таких ситуацій 

Не було подібних випадків. 

Ні , не були 

Не було ніяких випадків 

Не виникало 

Подібних випадків не було. 

Не було випадків 

Не було подібних випадків!  

Пас 

не було 

 

Чи були подібні випадки та як вони були вирішені? 

Не було 

Ні 

Не було. 

Не були 

не було 

Не було 

Ні, не було 

Таких випадків не було 

Не було таких ситуацій 

Не було таких випадків 

Ні, подібних випадків не було 



Не було подібних випадків. 

Ні, таких випадках не було 

Подібних випадків не було. 

Не було випадків 

Не було! 

Пас 

не було 

 

 

Чи були подібні випадки та як вони були вирішені 

Не було 

Ні 

Не були 

Таких випадків не було 

Не було 

Не було. 

не було 

Ні, не було 

Ще не було таких випадків 

Не було таких випадків 

не було 

Подібних випадків не було 

Не було подібні випадки. 

Ні, не були 

Не було таких випадків 

Не було,  

Подібних випадків не було. 

Не було випадків 

Не було! 

Пас 

 

 

Ваші пропозиції щодо покращення вищезазначених процедур? 



Немає 

Немає 

Немає. 

Немає пропозицій 

Не має 

Нічого не можу запропонувати, оскільки таких ситуацій у нас не було. І я мало компетентна 

у цій сфері 

Анонімні соцопитування 

Більше анонімних соцопитувань 

анонімні опитування 

Проводити лекції/консультації на вищезазаначені теми 

Жодних пропозицій 

Уникати конфліктних ситуацій 

Більше розмов про конфлікти 

Більш організаційно підходити до цих питаннь 

В мене немає пропозицій щодо покращення цих процедур 

Все задовільняє 

Все добре 

Сайт 

Проводити додаткові бесіди зі студентами на вищезгадані теми 

Намагатися викладачам більше уваги звертати на стосунки студентів між собою. Якщо 

виникають конфлікти допомагати їм вирішити. А студентам - бути проінформованими про 

вирішення конфліктів, якщо вони виникають знати як себе захистити.  

Якщо можливо, уникати таких конфліктних ситуацій 

Все на вищому рівні 

Все в найкращій якості 

Проведення тренінгів, міні лекцій 

Все і так чудово 

Частіше розмовляти на такі теми. 

Не має пропозицій щодо покращення 

Пропозицій немає, все і так добре організовано 

Ознайомлення з процедурами розгляду скарг 

Дотримуватись моральних і правових норм 

Частіше нагадувати дітям і студентам про те, що стикаючись із такими ситуаціями, не 

потрібно мовчати 

Зараз все нормально, тому пропозицій нема. 

Пропозицій немає 

Ніяких 

бути більш лояльним, толерантним і людяним. 

Проведення додаткових лекцій для поглибленого вивчення тої чи іншої проблеми.  

Все влаштовує! 

Паспас 

все влаштовує 

Пропозицій відсутні 

Оскільки не стикався з таким, ніяких пропозицій не маю 

 


