
Якість реалізації 
ОПП «Прикладне програмне 

забезпечення»
cпеціальність: 

113 «Прикладна математика»
очима студентів 

Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти
лютий 2022 р.р.

В опитуванні брали участь здобувачі вищої
освіти, навчаються на 1,2,3,4 курсах
бакалаврської ОПП «Прикладне програмне
забезпечення»



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

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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Низький Достатній Високий



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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Так Ні

*На момент проведення опитування здобувачі першого курсу ще не здійснювали вибору дисциплін
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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)



Актуалізація навчального матеріалу.

Давати більше інтенсивне наватнаження.

Додати більше годин програмуванню та англійській мові.

Можливо, збільшила б кількість годин, виділених на вивчення англійської мови. 

Вважаю, що раз на тиждень - недостатньо.

Більш за все, я вважаю що треба зробити початок пар з 8:30, бо інколи не висипаємось.

Додати дисципліни пов'язані з архітектурою додатків, та більшу кількість різних мов програмування.

Додати лекції або конференції, які б проводились на англійській мові.

Мене все влаштовує.

Нічого, все чудово!

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

Найпоширеніші відповіді респондентів



Немає таких. Всі мене влаштовуюють.
Рівень викладання усіх дисциплін є достатнім.

Диференціальні рівняння (замало практики).

Дуже задоволений освітнім процесом. Нічого, навчання проходить на високому рівні.

Всі дисципліни протягом навчання сподобалися, 
але хотілося б мати більше пар з англійської мови та програмування, а також з дискретної математики.

Диференціальні рівняння: лекції не є зрозумілими.

Алгоритмічні мови та програмування. Таке враження, що займаєшся самонавчанням.

Спеціалізовані мови програмування: не зрозуміле ТЗ, Диференціальні рівняння: подача придмета.

Алгоритмічні мови програграмування. Не подобається стиль викладання та підхід викладача до студентів, надає мало 
пояснень.
Програмування потребує навчанню з нуля, бо не в усіх його викладали у школах.

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)?

Приставка П.О - аналіз даних , математична статистика. Хребет В.Г - методи оптимізації,
Жук П.Ф. - обчислювальні методи - дуже компетентні викладачі і актуальні предмети,
доцент Чолишкіна О.Г., професор Жук П.Ф. , мають велику повагу серед студентів, чудова подача матеріалу під час 
занять.
Теорія ймовірності.

Сподобалось усе, але за сімейними обставинами не зміг здати усе вчасно, тому зараз ліквідую академічні
заборгованості.

Математичний аналіз, викладач Валерій Григорович Хребет завжди допомагає й пояснює матеріал (краще за всіх, 
якісні лекції). Програмування, викладач Андрій Шевченко чудово пояснює й дає змогу вивчити особливості цього
предмету. Алгебра, викладач Наталія Петрівна Тупко надає задовільну інформацію для вивчення, а також додатково
пояснює якщо потрібно. Також Тетяна Валеріївна Шульга, викладач англійської мови добре пояснює матеріал.
Тупко Наталя Петрівна(Алгебра та геометрія) - викладач подає матеріал максимально зрозуміло та чітко, відношення
до студентів суто робоче, поняття "улюбленців" відсутнє, що важливо, на мою думку.
Хребет Валерій Григорович (Математичний аналіз) - хочу висловити подяку цьому викладачу. Зацікавленість у 
студентах, зворотній звязок, допомога зі складнощами - на найвищому рівні.
Завдяки таким викладачам зростає мотивація навчатись, рівень знань і рівень вдоволення студентів навчальним
процессом іде вгору.
Математичний аналіз, Екологія, Алгоритми та структури даних.

"Теорія ймовірностей" та "Алгебра та геометрія" , "Спеціалізовані мови програмування".

"Ділова українська мова", "Англійська мова в математичній практиці", "Спеціалізовані мови програмування", 
"Математичний аналіз" .


