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Якісні показники, за якими оцінювалась реалізація 
освітньо-наукової програми (ОНП)

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 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 
або хабарництва зі сторони викладачів і 

чи реагували на Ваші звернення 
представники адміністрації?

Чи стикались Ви з випадками 
некоректного оцінювання знань зі 

сторони викладачів 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)
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Чи стикались Ви з випадками булінгу, 
сексуальних домагань, насилля зі 

сторони викладачів і чи реагували на 
Ваші звернення представники 

адміністрації?

Чи стикались Ви з випадками булінгу, 
сексуальних домагань, насилля зі 
сторони одногрупників або інших 
студентів 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)
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В якому форматі проводяться заняття в дистанційному режимі

Переважно з 
використанням 
відеоконференцій в 
Google Meet та 
завантаженням 
матеріалів у Classroom

Переважно з 
завантаженням 
матеріалів у Classroom, 
але без проведення 
відеоконференцій в 
Google Meet

Не проводяться взагалі
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Чи відомо Вам про факти проведення занять російською 
мовою 

Так, велика кількість дисциплін 
викладається російською мовою

Так, але кількість дисциплін, що 
викладається російською мовою, 
незначна

Ні, але є окремі випадки 
застосування російської 
викладачами при обговорені чи 
особистому спілкуванні

Ні, всі дисципліни викладаються 
лишек українською / англійською 
мовою



Хотілося б збільшення рівня оснащеності лабораторій (діагностична апаратура/комп'ютери). Це б значно розширило можливості
прикладних досліджень.

Додати більше практичних занять, для покращення засвоєння теорії, а також підбирати додаткові дисципліни таким чином щоб
вони в більшій мірі корелювались з темою роботи.

В даний момент все влаштовує.

Менше пар і більше часу для роботи над дисертацією.

Все влаштовує. Без змін.

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

Викладання усіх дисциплін проводилось більш ніж добре, нарікань немає.

В цілому викладання дисциплін мені сподобались. Скарг як таких не виникало.

«Філософія іновацій» - занадто прискіпливий викладач що важає предмет «філософія» важливіший за усі інші та демонструє
зверхнє відношення не дивлячись на те що мій фах технічний та до філософії має опосередковане відношення. Демонстує
застарілі методи навчання з періоду СРСР , не приємно мати справу з таким викладачем.

Не вірю але маю надію що хтось ці зауваженя прочитає та щось змінить.

Такий предмет і викладач був лише один за весь час мого навчання. Але для власної безпеки та подальшого спокійного
завершення навчання в аспірантурі називати його я не буду.

Викладач «Філософія науки інновацій» - нестримана легка агресивність.

Такі відсутні.

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

Найпоширеніші відповіді респондентів



Найпоширеніші відповіді респондентів

«АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ» (Кузовик В.Д.) - приклади винайдення і впровадження
сучасних технологій для діагностування біологічних систем.

«АНГЛІЙСЬКА МОВА НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ» (Ковтун О.В.) - студентоцентричний підхід і корисні поради щодо розвитку
мовлення.

«РАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (Дей М.О.) - глибокий аналіз правової сторони наукової діяльності і конкретні
поради щодо індивідуальної галузі знань.

За весь період навчання в НАУ було багато дисциплін викладання яких мені подобалось, якщо говорити про період навчання в 
аспірантурі мені сподобалося викладання таких дисциплін як: 
«Аналіз і синтез методів обробки сигналів в системах CNS/ATM» Прокопенко І.Г. - дисципліна збігалась з моїми інтересами, 
викладач гарно та цікаво пояснює матеріал; 
«Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)», 
«Англійська мова наукового спрямування» Ковтун О.В. - багато практичних занять та корисної інформації.

«Мікропроцесори та мікроконтролери», «Завадостійке кодування ( криптографія)» та ін.

Бондаренко Денис Петрович найкращий викладач.

Всі дисципліни та викладачі на високому рівні и все сподобался.
Навіть якщо щоь незрозуміло, то викладачі завжди допомогали та пояснювали декілька разів об студенти дійсно засвоїли
матеріал.

Ковтун (Англійська мова).

Дисципліни по спеціальності.

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


