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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)



Можливо, додати більшої розгалудженості та індивідуалізації при виборі та вивченні дисциплін, так аби аспірант міг
формувати індивідуальну навчальну траекторію. Окрім того, необхідно підвищувати апаратне забезпечення (в т.ч. 
високоточними діагностичними приладами) задля збільшення можливостей для наукових досліджень.
Відповідність навчальних предметів до вибраного напрямку навчання.

Вдосконалити процеси викладання, впроваджувати нові технології.Зробити процес навчання більш інтерактивним.

Нічого. На даний момент не має що змінювать.

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

Насправді, за час мого навчання в аспірантурі, абсолютно усі викладачі були лояльними до аспірантів та пропонували
власну фахову допомогу у наукових дослідженнях, тому скаржитись немає на кого.
Немає таких, всі дисципліни цікаві по своєму.

Філософія - зайве на такому рівні.

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін

Вам не сподобалося (причина, викладач)?

Найпоширеніші відповіді респондентів

Список чудових викладачів за весь період навчання вийде завеликим, тому виділю лише тих, з ким взаємодіяв під час 
навчання на аспіантурі:
1.Вячеслав Данилович Кузовик ("Сучасні радіотехнології оцінювання біологічних властивостей людини") -
нетривіальний підхід до пояснення теми та постійна відкритість до фахового спілкування з аспірантами
2. Олексій Георгійович Голубничий ("Системно-синергетичне моделювання об'єктів") - глибока обізнаність у темі і 
допомога у вирішенні нагальних питань наукового дослідження
3. Марина Олександрівна Дей ("Правове забезпечення наукових досліджень") - побудова активного діалогу під час 
занять та докладне пояснення правових аспектів наукової діяльності
Білецький - Криптографія та завадостійке кодування, Уланський - Комп'ютерне проектування інтегральних мікросхем.

Мені за весь період сподобалась англійська мова.

Всі сподобались.

За весь період навчання в НАУ викладання

яких дисциплін Вам сподобалося (причина, викладач)?


