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Якість проведення навчальних занять
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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)



Все влаштовує.

Надання більше годин на вивчення англійської мови. 
Відвідування установ, організацій відповідно до спеціальності студента, комунікування з представниками, 
які можуть поділитись своїм досвідом в певній сфері діяльності.
Наблизити ОПП до потреб сучасного ринку праці.
Графік навчання.
Хотілося б впровадження більш сучасних методів викладання. Наприклад, використання такий інструментів
як дискусії, написання есе для висловлення власних думок і звісно ж подання максимально нової
релевантної інформації, яка справді може знадобитися.
Зменшити об'єм непотрібних текстів, які ніякої користі у практиці не приносять.
Більше іноземних мов, більше молодих викладачів і цікаву подачу інформації.

Введення направлення для подальшого працевлаштування за освітою.
Можливо, ширше використання сучасної літератури та технологій. Більше практичних завдань.

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

Все сподобалось.

Конфліктологія - не можливо набрати достатню кількість балів, тому що на лекції викладач читає лекцію, 
і на практиці-лекцію. Щодо оцінювання, інколи студенти не знають свою кількість балів.
Застаріла інформація.

Предмети мікроекономіка і макроекономіка. До інформації, яку нам надавали, претензій не було, ми 
отримали знання, однак, на мою думку, способи викладання в дистанційних умовах треба 
урізноманітнювати, має бути взаємна повага.
Мікроекономіка та Макроекономіка. Було трохи незручно орієнтуватись в матеріалах, так як деякі назви та 
терміни звучали по різному, різними мовами.

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 сподобались. Рівень викладання усіх дисциплін достатній.

Англійська мова, гарне подання матеріалу, завжди мотивує на вивчення своєї дисципліни, зацікавленість
викладача донести дісно корисну інформацію. Сандовнко І.В.
Бух облік, Ричка, Побоченко, Пічкурова, Голоднюк.

Загалом викладачі з кафедри Міжнародних економічних відносин і бізнесу є професіоналами і навчання для 
мене було цікавим. Хотілося б окремо виділити Сандовенко І.В. (її пари дуже насичені і програма, що вона 
дає дуже прогресивна, її методи викладання сучасні, актуальні і ці знання я активно використовую зараз в 
своїй роботі). Також вдячна Побоченко Л.М., Балабановій Г.П., Пічкуровій З.В. за пари, на які хочеться ходити
і хороше ставлення до студентів. Вища Математика, Макро та мікроекономіка, банківська справа.
Викладач іспанської мови Бонацька Ірина Вячеславівна. Золота людина, дуже гарний викладач. Також
більше не працює. Також дуже задоволена такими викладачами як Біла, Ричка, Пічкурова.
Висоцька і Бонацька, Біла - висококваліфіковані викладачі. Набок І. В - Економіка авіаційної галузі, дуже
цікаво і доступно. Михайлова В І - німецька мова, чудовий викладач. Пічкурова З. В. - Облік і аналіз, чудово
пояснює і розказує. Дерев'янко - Країнознавство, завдяки йому тепер всі знають столиці країн світу і площі і 
то, хоча все було далеко не просто на його заняттях, але викладач досить цікавий.

Світова економіка, Англійська мова, Макроекономіка - зацікавленість педагога у знаннях студентів
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України Побоченко Л. М., Міжнародні фінанси Набок І. І., 
Міжнародні організації Ричка М. А., Економіка підприємства Пічкурова З. В. У всіх високий професійний 
рівень викладання. Міжнародний бізнес - Побоченко Л. М., Підприємницька діяльність - Пічкурова З. В.,
Вища математика, тому що доступно пояснювали (Шевченко І. В.). Англійська мова, тому що давала хорошу 
базу знань(Скирда Т. С.). Міжнародна торгівля, тому що було зроблено матеріал чітко та все доступно 
(Пічкурова З. В. ).  Набок, Шеремет. Просто супер викладачі у всіх значеннях!
Набок Інна Іванівна «Міжнародні фінанси», «Банківська справа»: високий рівень викладання, комунікація зі 
студентами, найновіші дані та їх практичне застосування

Сандовенко Ірина(англ), Біла Світлана(політична економія).
Фін. облік та аудит О. В. Шеремет. Англ. Мова І. В. Сандовенко. Німецька мова І. М. Зачепа.
Всі дисципліни цікаві.


