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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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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)



Молодих та кваліфікованих спеціалістів, які мають, в першу чергу, практичні знання, а не тільки теоретичні, 

Добавити більше прикладів (зразків) в лекційних матеріалах

Виключити непотрібні предмети. Додати більше викладачів або людей, які добилися успіху в цій сфері діяльності

Нічого,все влаштовує

Більше сучасної інформації. Запрошувати людей у яких є підприємництво або їх професії пов’язані з бізнес-технологіями, 
які будуть ділитися своїм досвідом та цінною інформацією.

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

Вища математика, теорія ймовірностей

Профільні предмети у викладачів не вистачає практичного досвіду в цій сфері

таких дисциплін не було

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, викладач)?

Англійська мова, мікро та макроекономіка, господарське право, соц.ринкові комунікації ( мені подобаються викладачі
з цих дисциплін та їх підхід до практичних занять)
Інтернет технлогії в бізнесі, корпоративний бізнес, аналіз господарської діяльності,

Мікро-Макро економіка - професійні навички. Викладач - Школенко

Соціально-ринкові комунікації

Найбільше сподобалось викладання Наталії Миколаївни Проскурки (викладач дисципліни «Психологія») на 1 курсі 1 
семестр. Цікавий підхід до викладання дисципліни, завжди була комунікація, різні цікаві вправи/тести на розуміння
себе, просто пояснювався матеріал, що було легко його зрозуміти.
Сподобалось викладання Наталії Миколаївни Задераки та Ольги Михайлівни Бондаренко (викладачі дисципліни
«Облік і оподаткування») на 2 курсі 3 семестр. Не складно пояснювалась інформація, було цікаво слухати цих
викладачів.


