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

Застосування 
технічних засобів 
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Оснащення 
лабораторій

Програмне 
(апаратне) 
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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)



Мене все влаштовує.

Освітній процес на достатньому рівні, можливі нововведення з використанням сучасних технологій.

Перейти на дистанційне сучасне навчання за допомогою медіазасобів, це зекономить мені 2 з половиною години на 
дорогу, які я б міг витратити на підготовку до дисциплін.

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

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін Вам не сподобалося (причина, 

викладач)?

Найпоширеніші відповіді респондентів

Все сподобалось.

Всі викладачі гарно викладають.

За весь період навчання в НАУ викладання яких  дисциплін Вам сподобалося (причина, ПІБ 

викладача)?

Міжнародні економічні відносини.

Вступ до спеціальності «Міжнарожний бізне» викладач Степанов

Всі дисципліни буди викладені на високому професійному рівні.

Математика та економічна теорія.

Англійська(Слобоженко) , Економічна теорія(Біла).

За період навчання в НАУ сподобалось викладання іноземної мови (англійської), викладач намагається пояснити все на 
найвищому рівні.
Англійська, Міжнародний бізнес, Економетрика.

Сандовенко І.В., Побоченко Л.М., Гончаренко-Закревська Н.В., Набок І.І. проводять гарні, цікаві заняття, завжди
змістовні, насичені інформацією.
Англійська мова, викладач Сандовенко Ірина Василівна, індивідуальний підхід до вивчення мови, використання
інтерактив та інших методів.
Всі заняття, як дистанційні, так і в університеті були проведені на високому рівні.

Ржевська «Японьска Мова».


