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

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)



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

Дуже хотілося б зменшити кількість годин філософії. Хочеться більше профільні предмети замість
філософії.
Вивчення профільного програмного забеспечення яке вимагають при працевлаштуванні, інтеграція
практичних завдань з реального життя у навчальний процес, поява вузько-спеціалізованих
(можливо платних) курсів для підвищення кваліфікації в процесі навчання.
немає

i like teachers
Біологія (неактуальна інформація, ігнорування світових наукових досягнень галузі)

немає

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін

Вам не сподобалося (причина, викладач)?

Найпоширеніші відповіді респондентів



Найпоширеніші відповіді респондентів

Павлюх Леся (дуже цікава та актуальна подача інформації, ставлення до студентів, захоплення своєю
справою та вміння задуматися про важливе і захотіти займатися наукою і сортувати відходи)
Черняк Лариса (любов до студентів та своєї роботи, вміння зацікавити студентів)
Дудар Тамара (цікава подача інформації, практичні виїзні лекції в різні інститути, музеї)
Білик Тетяна (турботливість, віддача своїй темі, шикарні виїзні практики на Синевір)
Радомська Маргарита (неймовірна компетентність, вміння зацікавити студентів)
Гроза Валентина (створення чудових умов до навчання, подача складної інформації зрозуміло)
Явнюк Андрій (бажання зацікавити непростими темами, зрозуміле пояснення предметів)
online study
Екологічне проектування (актуальна інформація, засади створення і обгрунтування екологічних
проектів знадобилися кілька разів по життю Тихенко О.М.), Екологічне управління (професійний
викладач, грунтовний виклад актуальної інформації, Маджд С.М.), Екотехнології у авіатранспортній
галузі (грунтовний виклад матеріалу, цікавий актуальний матеріал від фахівця-практика, навички
роботи з кресленнями; Матвєєва О.Л.), Екологічна гідрологія (цікавий виклад матеріалу, актуальність
даних; Гай А.Є.)
Моніторинг атмосферного повітря, Дудар Тамара Вікторівна

За весь період навчання в НАУ викладання

яких дисциплін Вам сподобалося (причина, викладач)?


