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

навчання

Оснащення 
лабораторій
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(апаратне) 
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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)



Більше практики. Менше загальних предметів. Зменшити плату за навчання за період пандемії і введеня військового
стану.
Зміна деяких викладачів.

На даний момент все добре, тому нічого.

Можливість здачі робіт в електронному вигляді, без необхідності паперового варіанту.
Адекватного ставлення до студентів, розуміння їх ситуації
Більшої взаємодії з викладачами.

Додати дисципліни які дійсно будуть корисні в майбутній професійній діяльності. Практика на базі МЗС, або практика в 
посольствах. Спілкування з дипломатами та фахівцями в цій сфері. Досвід спілкування з іноземними фахівцями.

Хотілося б більш креативнішого і більш різноманітнішого подання інформації та проходження практик.

Ходити до університету. На період воєнного стану призупинити встановлення "строків здачі" в завданнях

Оптимізувати роботу кафедри та деканату в аспекті спілкування зі студентами, організації навчального процесу.

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

Найпоширеніші відповіді респондентів

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін Вам не 

сподобалося (причина, викладач)?

Все в принципі було на рівні, окрім філософії, однак це базова дисципліна, що викладалась на іншому факультеті.

Коли під час воєнного стану нас зобов‘язують відправляти роздруковані варіанти робіт.

Не подобається ставлення до студентів.

Все сподобалось.

Теорія Міжнародних відносин
Викладач зверхньо ставиться до студентів, виникали проблеми з організацією занять. Веде предмет спираючись на 
власну думку з свого телеграм каналу, викладач дає недоречні завдання.
Теорія масових комунікацій, країнознавство, зв‘язки з громадськістю. Причина - викладач.

Теорія міжнародних відносин. 
Не завжди коректне ставлення до студентів, однобокість викладу матеріалу
Теорія МВ (відсутність структури лекцій, періодичне принизливе ставлення).



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

Дисципліна: Аналіз зовнішньої політики виклдач: Алієв М. М. Високий та доступний рівень викладання
Дисципліна: Французька мова, викладач: Мельник Є. Ю.
Важко виділити когось конкретного, всі викладачі хороші та професійні у своїй галузі, проте все ж хочу виділити : 
Прикладні дослідження в мв: Мельничук Н.Б. - неймовірно хороший викладач, профі своєї справи, предмет доволі
тяжкий, проте викладач подав його якісно та зрозуміло. Основи міжнародних досліджень: Маєвська О.М- теж дуже
хороший викладач, цікаво подавала свої предмети, було дуже багато практики , і це дійсно хороший показник.

Теорія міжнародної реклами, чудове викладення матеріалу. Ємець.
Англійська мова і всі дисципліни , що викладала Ржевська Д.О.
Іспанська мова, Жудро О.В.
Рижков М.М. Дипломатія та дипломатична служба.

Мороз А.С. Та Алієв М.М. Все що викладали було цікаво та корисно, Мазур Віра Іванівна.

Англійська мова, Ірина Василівна Сандовенко. Найкращий викладач, який був за весь 1 курс. Вона завжди входить в 
положення студентів, йде на компроміси, проводить пари по темі, але при цьому все дз повинне бути зроблене, якщо
невчасно то пізніше, щоб були закриті борги, тому не дає лінивитися.

Англійська мова, Іспанська мова (Жудро О.В.), Основи світової політики (Поведа О.П.), Міжнародні конфлікти ( 
Маєвська О.М.), Історія східних цивілізацій (Туранли), Крюков Віктор Григорович

Міжнародні комунікації, історія світових цивілізацій, Деревянко Ігор Петрович ( вміння знаходити спільної мови зі
студентами, підтримання дружності в колективі, доступне пояснення матеріалу, завдання не перевантажують
студентів)
1. Англійська мова. Сандовенко Ірина Василівна - людина, яка обожнює те, чим займається, завдяки її таланту та 
майстерності ми з легкістю вивчаємо іноземну мову.
2. Історія світових цивілізацій. Дерев'янко Ігор Петрович - прекрасний викладач, який пояснить та допоможе з будь-
якими питаннями щодо предмету.


