
Якість реалізації 
ОПП «Електронні технології 

інтернету речей»
cпеціальність: 171 «Електроніка»

очима студентів 

Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти
вересень 2021 р.

В опитуванні брали участь здобувачі вищої
освіти, навчаються на 2,3,4 курсах бакалаврських
програм програми ОПП «Електронні технології
інтернету речей»



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)



Більше програмування на сучасних мовах, у нас його фактично немає

Заміна деяких дисциплін

Більше практичних занять.

ООП досить цікаве. Змінити можна було б подачу матеріалу. Іноді лекції надто нудні, тому можна подавати теорію з 
закріпленням на практиці. Але в цілому все досить непогано.

Складно відповісти. Для того щоб відповісти на дане питання потрібно провести детальний аналіз нинішнього процесу, 
знайти недоліки і виправити їх з врахуванням загального балансу.

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

Навроцький, програмування.

Шутер В.М., гарно та цікаво подає інформацію студентам.

Комп'ютерне проектування та моделювання електронних пристроїв .Шутко Володимир.

Англійська мова - викладач Гнатів Ольга Василівна. Сподобалася сучасна подача інформації, проведення дискусій з 
групою.

Комп'ютерне проектування та моделювання електронних пристроїв - викладач Шутко Володимир Миколайович. 
Сподобалася подача матеріалу викладача, все досить доступно і зрозуміло.

За весь період навчання в НАУ 

викладання яких дисциплін Вам сподобалося (причина, ПІБ викладача)?

Найпоширеніші відповіді респондентів

Викладання викладачів на гідному рівні.

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін

Вам не сподобалося (причина, викладач)?


