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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)



Нічого.

Єдине,що не сподобалось у організації освіт. процесу - відсутність посібників, через що приходиться вчити з різних
інтернет-джерел, що часто приводить до опановування непотрібної або хибної інформації.

Більше показувати і розповідати прикладів і показувати як можна свої навички примінити на практиці.

Скасуйте курсові роботи на період війни. 

Більше пояснень від викладачів.

Зменшити кількість годин, необхідних на самостійне опрацювання матеріалу студентами.

Підвищити мультимедійне забезпечення.

Необхідне більш лояльне ставлення адміністрації факультету до студентів.

Нормальне ставлення до студентів. Враховувати думку студентів.

Все влаштовує.

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

Найпоширеніші відповіді респондентів



Все сподобалось.

Англійська мова, низький рівень знань.

Все сподобалося, викладачі вимогливі, але це йде лише на користь.

Інформатика - не сподобався підхід до викладання.

Теорія Міжнародних відносин;
Не вміння правильно подати матеріал студентам та сумбурність, немає чіткого плану на лекцію.
Виникали деякі конфліктні ситуації з викладачем.

Історія світових цивілізацій.

Викладанням усіх дисциплін я задоволена.

Основи міжнародно-політичних досліджень є предметом, який вчить оформленню рефератів та інших робіт, а також
стилям в яких пишуться тексти.На мою думку,цьому навчають ще у школі,тому якщо така дисципліна і потрібна,то вона 
має стосуватись написання курсових,дипломів і т.д. До того ж дисципліна подана на 1 курсі, тоді як курсові та інші
роботи даються з 2 курсу.

Все добре, не було таких.

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)?

Всі дисципліни з Трояном С. С.  - найкращий викладач, дуже доступно та цікаво подає інформацію.
Кроскультурний менеджмент, Аліна Прокоп'єва, викладач цікаво проводить лекції, інтерактивно.
Олександр Поведа, зрозуміло і цікаво поясняє матеріал, об'єктивно оцінює знання.
Теорія практика перекладу - Верховцова, відповідальна, професійна та людяна.
Ті ,які входили в положення студентів.

Я задоволена викладанням переважної більшості дисциплін.

Історія міжнародних відносин, міжнародні комуніуації
У цьому семестрі сподобались усі викладачі з 5 дисциплін
Всі дисципліни однаково цікаві.
Англійська мова, викладач Скирда. Гарно організовані пари, цікаво вивчати мову. 
Основи світової політики, викладач Пані Ярина Сандовенко -навчила любити англійську мову
Основи світової політики/ Міжнародно-політичний простір (О.П.Поведа) , 
Міжнародні Організації/ Дипломат та консульська служба (А.П.Сапсай), 
Політичні системи та розвиток (І.П.Дерев'янко) , 
Історія Міжнародних відносин (С.С.Троян) - бо ці дисципліни виявилися найбільш цікавим та викладачі дуже добре 
ознайомлені з матеріалом та мають підхід до вправного засвоєння інформації студентами.
Японська мова (Дарія Олександрівна Ржевська) - найкращий викладач іноземної мови.
Англійська мова - Ткаченко Світлана Іванівна
Історія міжнародних відносин, розгорнуте та зрозуміле подання інформації. Ігор Петрович Дерев'янко

Магда Євген Валерійович є дуже кваліфікованим викладачем. 
Цікаво розповідає на лекціях, а також досить досвідчений у справах політології.

Усі дисципліни, оскільки вони сформовані правильно та відповідають моїм очікуванням.


