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

забезпечення
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Організація 
самостійної роботи 
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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
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Рівень організації самостійної роботи студентів
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Рівень організації та проведення практик

Рівень якості проведення навчальних занять
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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)



Все влаштовує.

У цикл дисциплін вільного вибору додати дисципліни психологічного спрямування.

На даний момент нічого.

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

Таких немає.

Такого не було.

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін

Вам не сподобалося (причина, викладач)?

Найпоширеніші відповіді респондентів

Блок педагогічних дисциплін. Лекції професора Лузік Є.В. дуже сподобались!

Я не можу виділити якусь окрему дисципліну, оскільки усі дисципліни ОНП 015 - Професійна освіта, за якою я 
навчаюсь, були підібрані таким чином, що кожна з наступних доповнювала попередні; а також допомагали
структурувати отриману мною в процесі навчання інформацію та стали основою для здійснення не тільки
літературного огляду наукової літератури за темою мого дисертаційного дослідження, але й проведення
констатувального та формувального експериментів.
Сподобалоося як викладала аспірантка кафедри авіаційної психології яка проходила практику Рудик Світлана
Анатоліївна, професор кафедри педагогіки та психології Семиченко Валентина Анатоліївна, старшйи викладач кафедри
педагогіки та психології Дацун Олена Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та психології Алпатова Олександра
Валентинівна, доцент кафедри соціології тa політології Лясота Людмила Іванівна, викладач кафедри педагогіки та 
психології Добротвор Олена Вікторівна, професор кафедри педагогіки та психології Дробот Ольга Вячеславівна, доцент 
кафедри педагогіки та психології професійної освіти Хоменко-Семенова Леся Олексіївна, доцент кафедри педагогіки та 
психології Лаврухіна Тетяна Василівна, професор кафедри філософії Дротянко Любов Григорівна.

За весь період навчання в НАУ викладання

яких дисциплін Вам сподобалося (причина, викладач)?


