
Якість реалізації 
ОПП «Фізична та біомедична

електроніка»
cпеціальність: 153 «Мікро- та 

наносистемна техніка»
очима студентів 

Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти
лютий 2021 р.р.

В опитуванні брали участь здобувачі вищої
освіти, що навчаються на 1,3,4 курсах
бакалаврських програм ОПП «Фізична та
біомедична електроніка»



Якісні показники, за якими оцінювалась реалізація 
освітньо-професійної програми (ОПП)
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Застосування 
технічних засобів 

навчання

Оснащення 
лабораторій

Програмне 
(апаратне) 

забезпечення

Навчально-
методичне 

забезпечення 

Організація 
самостійної роботи 

студентів

Інформаційне 
забезпечення 

Організація та 
проведення практик

Якість проведення навчальних занять



Рівень викладання українською мовою

Рівень викладання англійською мовою (анг. проект) 

Рівень  актуальності змісту навчальних програм

Рівень професійності викладачів (НПП)

Рівень застосування технічних засобів навчання

Рівень оснащення лабораторій (сучасного обладнання)

Рівень  програмного (апаратного) забезпечення

Рівень навчально-методичного забезпечення

Рівень організації самостійної роботи студентів

Рівень інформаційного забезпечення (сайт, репозитарій)

Рівень організації та проведення практик

Рівень якості проведення навчальних занять

Оцініть рівень дистанційного навчання

Рівень задоволеності навчанням на даній ОПП
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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?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Так Ні



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

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)



Закінчити карантин, більше практики.

Нічого, мене все влаштовує.

Хотілось би бачити більше приладів для використання в навчанні (від університету).

Потрібна наявність сучасного обладнання, вимірювальних пристроїв, комп'ютерів. А ще немає сенсу
змушувати писати студентів коспекти власноруч — це займає занадто багато часу і результат 
запам'ятовування матеріалу не виправдовує зусилля. За 1:20 безперервного писання можна роздати (або
надіслати на пошту) коспект і розібрати його разом із студентами. І викладач сам буде бачити, чи
засвоюється заданий матеріал студентами чи ні.

Строрення сучасних комп класів і закупівля сучасних приладів, збільшення та розширення списку кількості
можливих предметів на вільній вибір.

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

Готовий прокоментувати данне питання лише анонімно.

Історія Ураїни, не цікавить такий предмет і здається непотрібним у моїй ОПП.

Не пам'ятаю таких випадків.

Не було таких, все подобається.

У навчанні використовується старе програмне забезпечення, коли випустили вже нові, зручніші та 
більш функціональні програми. Іноді недостатньо інформації для виконання домашнього завдання. 

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)?

Всі подобаються.

Аналогова Схемотехніка у Уланського, Все що було з Навроцьким, пари у Пітерцева були дуже
актуальними і дійсно корисними, вища математика, дуже професійні викладачі
Мені сподобалась дисципліна «Алгоритмічні мови програмування», яку вів (і досі веде) Денис 
Олександрович Навроцький. Спочатку мені не дуже сподобався викладач через його методи навчання
(яких я не розумів), але в другому семестрі я переконався, що він - гарний викладач. Він добре пояснює
матеріал та відповідає на всі питання, які збираються протягом пари дуже конструктивно.
Кожен предмет по своєму цікавий як і в кожного викладача підхід до викладання матеріалу так і 
засвоєння його в практиці. Загалом я задоволений навчанням
Об'єктно-орієнтоване програмування, багато прикладив та пояснень. (Наталія Вікторівна Бурцева)

Бурцева Н.В. та Миколушко А.М. — їхні предмети викладаються найбільш зрозуміло. В лекціях немає
нічого зайвого, а більша половина матеріалу пояснюється на конкретних прикладах. Мірошниченко О.С. —
цікаві лабораторні роботи та хороші пояснення до лекцій. Ліпінський О.Ю. — чітко пояснює завдання
лабораторних робіт, пояснює кожному студенту індивідуально його помилки і дає можливість їх
виправити.
Предмети що вели Ключко О.М. , Пітерцев О.А. , Бідний М.С , Мельник О.С , Мірошніченко О.С, 
Навроцький Д.О. та Ліпінський О.Ю.

Прилади візуалізації зображень (Ключко О.М. та Пітерцев О.А. - чудові викладачі) / Сподобались також всі 
предмети що вів Навроцький Д. О. повністю зрозуміла подача інформації

Дисципліни, які викладав Навроцький Денис Олександрович


