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ЧИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН?

ЧИ ЗДАВАЛИ ЕКЗАМЕНИ (ДИФ.ЗАЛІКИ) НЕ "АВТОМАТОМ"?

ЧИ ВІДПОВІДАЄ ОПП ВАШИМ ОЧІКУВАННЯМ?

ЧИ ОТРИМАЛИ ВИ ПРАКТИЧНІ ТА СУЧАСНІ НАВИЧКИ?

ЧИ ВИСТАЧАЄ ВАМ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, 
КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ, ПІДГОТОВКУ ДО ЗАНЯТЬ?

ЧИ ПОТРЕБУЄ ОПП НА ЯКІЙ ВИ НАВЧАЄТЕСЬ ЗМІН?

ЧИ ОЗНАЙОМЛЕНІ ВИ З ОПП НА ЯКІЙ НАВЧАЄТЕСЬ?

ЧИ ПОДАВАЛИ ВИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОП ?

ЧИ БУЛИ ВРАХОВАНІ ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОП?
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Чи стикались Ви з випадками корупції, 
хабарництва, некоректного оцінювання 

знань зі сторони викладачів і чи 
реагували на Ваші звернення 
представники адміністрації?

Чи стикались Ви з випадками булінгу, 
сексуальних домагань, насилля зі 

сторони викладачів та одногрупників і 
чи реагували на Ваші звернення 

представники адміністрації?

Ні, не стикався 
(лась)

Так, стикався 
(лась), але 
звернення 
були 
проігноровані

Так, стикався 
(лась), 
проблему 
було 
вирішено

Так, стикався 
(лась), але 
звернень не 
робив (ла)



Мене все влаштовує. Все добре. Не потрібно змін. Забезпечення більше можливостей для навчання за кошти
державного бюджету, особливо для відмінників, які навчаються за контрактом.
Збільшити обізнаність викладачів у роботі з технікою.
Можливість вільного вибору навчальних дисциплін серед запропонованих.
Додати спеціалізовані дисципліни. Зменшити кількість дисциплін пов’язних з історією. Додати практику.
Більшь креативний підхід викладачів до подання лекцій.

Збільшити кількість лекцій та практичних занять з базових предметів, бо дуже засмучує, адже в першу чергу
хочеться отримати знання за спеціальністю.

Забезпечити кращий рівень дист. навчання, щоб Всі викладачі виходили з нами по розкладу на заняття. Більше
часу на відведення спец. курсів. Більше практики, закінчити дистанційне навчання або покращити його
проведення

Що б Ви хотіли змінити в організації освітнього процесу за даною ОПП?

Все сподобалось. Даних дисциплін не було. Все подобається. Все добре.  Але великий об‘єм завдань.

Не сподобалась філософія, адже на мою думку,це взагалі не має відношення до моєї спеціальності.
Деякі галузі міжнародного права (замало дають, але забагато вимагають). 
ТДП,викладач майже не виходив на з‘вязок.  Дисципліни СУМ, ДУМ.

Всі дисципліни, які викладались лише у форматі надсилання завдань.

Викладачі, які іноді не виходили в гуглміт під причиною “я не знаю, як ним користуватись”.

Ділова українська мова.
Причина: матеріал іноді не збігався з реальним, а іноді був протилежний тому, який представлений у різних
підручниках.

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін

Вам не сподобалося (причина, викладач)?

Найпоширеніші відповіді респондентів



За весь період навчання в НАУ викладання яких  дисциплін 
Вам сподобалося (причина, ПІБ викладача)?

Майже всі уроки проходять добре, наприклад, англійська, українська тощо, мені найбільше подобаються
уроки, які проводить наш куратор.(Ольга Геннадіївна).
Право Європейського Союзу (Мушак Н. Б). Міжнародне публічне право: основні галузі (Важна К. А.). Теорія
держави і права (Костенко О. О.)
Міжнародне публічне право:основні галузі (Важна К. А.), Право ЄС (Мушак Н. Б.), Порівняльне кримінальне
право (Лесь І. О.), Теорія держави і права (Кубальський, Костенко).
Ольга Геннадіївна Широкова-Мурараш - майстер своєї справи, бездоганний і талановитий викладач. Завжди
могла зацікавити до вивчення предмету. Справедлива і водночас добра та мила. Ірина Миколаївна Зачепа 
(німецька мова) Неймовірно лучезарна людина, це відчувається навіть через монітор. Вивчення іноземної
мови з таким викладачем проходить дуже легко та цікаво. Дуже вдячна за безцінні знання, які я отримала. 

Мені сподобалося викладання з предмету Логіка (викладач Маєвська М.М.) – уся інформація надавалася
доступно, з Іноземної мови (англійська, викладач Світич Л.М) – багато практичних завдань на опрацювання
матеріалу, і Правові системи сучасності (викладач Широкова-Мурараш) – багато корисної та цікавої
інформації
На протязі всього періоду навчання найбільшн мені сподобалась дисципліна"Порівняльне кримінальне
право" і викладач Ірина Олександрівна Лесь, а також викладач з англійської мови Гундарєва Валентина 
Олегівна.

Кримінальне право, дуже цікава дисципліна, викладач Лесь Ірина Олександрівна, дуже зрозуміла подача 
матеріалу, приклади з реального життя, тісна робота з кримінальним кодексом України та іншими
нормативними документами у цій сфері права.

Французька мова - Мельник Є. Ю. Доступно пояснює весь матеріал, активно допомагає у розвитку практики 
говоріння і спілкування французькою мовою, його методи викладання допомагають постійно повторювати
весь пройдений матеріал (слова, часи, особливості вживання певних словосполучень) і не забувати його.
Замула А.Ю. та Кібець Д.В. обрали дуже гарний підхід до практичних занять: це не просто скидання кіпи
інформації з Інтернету в Гугл документ, це - презентації, задачі. Дуже вдячна за креативний підхід!


