
Якість реалізації 
ОПП «Філософія комунікації»

cпеціальність: 
033 «Філософія»
очима студентів 

Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти
вересень 2021 р.

В опитуванні брали участь здобувачі вищої
освіти, що навчаються на курсах магістерської
програми ОПП «Філософія комунікації»



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

Задоволеність 
навчанням на ОПП

Викладання 
українською мовою

Викладання 
англійською мовою 

(тільки для 
англомовного 

проекту)

Актуальність змісту 
навчальних програм 

з дисциплін ОПП

Професійність 
викладачів

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

Рівень задоволеності навчанням на даній ОПП

Оцініть рівень дистанційного навчання в умовах карантину
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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)



Нічого не хотілось би змінювати.

Збільшити кількість лекцій, якщо б була така можливість.

Нічого.

Вчитись дуже цікаво... Але не вистачає практики яка б проводилась з умовами обміну досвідом.

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

Не було таких дисциплін.

Не було таких дисциплін Всі дисципліни викладались з високою професійною майстерністю.

Немає таких.

Все відмінно.

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін

Вам не сподобалося (причина, викладач)?

Найпоширеніші відповіді респондентів

Сподобалась якість викладання всіх дисциплін курсу. 

Всі викладачі кафедри «Філософія» працюють дуже професійно і творчо.

Всі дисципліни були дуже цікавими та інформативними. 
Багато нових знань вже встигли знадобитися у житті, особливо дисципліни Дротянко Л.Г.

Всі викладачі кафедри «Філософії» проводили лекції, практичні заняття, семінари і всі інші види учбової
діяльності на найвищьому рівні. Викладацька діяльність Т. А. Поди, О. П. Скиби, О. М.Сідоркіної, 
Л. Г. Дротянко, М. А. Абисової, С. С. Орденова, Т. Г. Шоріної відрізняється професійністю, 
викладацькою майстерністю, глибоким знанням своєї справи, педагогічним тактом, творчим підходом!

Всі викладачі дуже професійні, але особливо хочу зазначити про Тетяну Анатоліївну Поду і Любов Григорівну
Дротянко. Це викладачі, які самі в першу чергу зацікавлені у знаннях своїх студентів.

Всі викладачі та всі предмети.

За весь період навчання в НАУ

викладання яких дисциплін Вам сподобалося (причина, викладач)?


