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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)



Мене все влаштовує.

Навчання в режимі офлайн і більше активностей для згуртування групи.

Наприклад, рівень комунікації. Я не розумію, чому очікується що викладач «сьогодні» або «на завтра» може відмінити
заняття і зобов'язати всіх прийти в інший, зручний йому час. Або коли сьогодні ввечері пишуть що завтра обов'язкова
зустріч для всіх о 12, пишуть три знаки оклику і ТЕРМІНОВО, ОБОВ'ЯЗКОВО.  Може використовуватися маніпуляції, 
пристижування, фрази на кшталт «ну всім же розумним людям це зрозуміло...». Це про кафедру, не про викладачів, 
викладачі чудові. Кафедра теж хороша, підтримує і допомагає. Але комунікація - жахлива.
Навчальні матеріали в доступі для студентів. Більше дисциплін, два роки на денному навчанні

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

Такі є, але зможу зазначити лише після завершення навчання.

Англійська мова - сухі заняття, відсутність практики говоріння на заняттях. 
Методолдгія прикладних досліджень (забагато теорії)
«Актуальні проблеми наукового пізнання.» та «Методологія прикладних досліджень» - перші два предмети я вивчала
самостійно, за допомогою онлайн курсів, бо викладач просто невдало читала конспекти інших викладачів. 
Я навіть аудіо записувала, аби дома переслухати і зробити свій конспект, але це було неможливо навіть при 
переслухуванні 5 разів підряд.

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

Найпоширеніші відповіді респондентів

УСІМ ВИКЛАДАЧАМ ВЕЛИКА ПОДЯКА! ДУЖЕ ЗАДОВОЛЕНА НАВЧАННЯМ! 
Особисто мені найбільш цікаві були лекції та семінари Вишніченко С.І. та Сечейко О.В. Хотілося б відмітити Петренко О.В 
за цікаві приклади з життя, фото та відео-приклади, екскурсію за темами лекцій, також Сидорчук Л.А. за дискусії, цікаві
домашні завдання, Фендьо О.М. за розвиток корисних практичних навичок з сучасних цифрових технологій. Очікування
від навчання значно нижчі, ніж отримані знання та цікавий досвід! ДЯКУЮ! ДЯКУЮ! ДЯКУЮ!
Розумні цифрові технології Фендьо Олена Миколаївна. «Клініко-психологічні проблеми професійного стресу», викладач
Сечейко О.В. Дуже доступне і цікаве викладання з використанням матеріалів (асоціативні карти), практичним
використанням технік в режимі офлайн
Доступність навчальних матеріалів, легка подача дисципліни. Готовність викладача прийти на допомогу в будь-який час.

Всі сподобалися. Найкраші і найцікавіші заняття для мене були в Сечейко Олени Віталіївни по усім її дисциплінам!

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


