
1. Виберіть курс, на якому Ви навчаєтеся

16 відповідей

2. Де Ви здобули базову освіту до вступу в НАУ?

16 відповідей

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ щодо
структури й змісту освітньо-
професійної програми «Інформаційні
управляючі системи та технології»
здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр"
спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"
16 відповідей

Опублікувати дані аналітики

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

31,3%

68,8%

заклад загальної середньої
освіти
коледж/технікум

100%

https://docs.google.com/forms/d/1OT24LmO81zmCQ2XXxxr99CQatBxRLNXyim6Ci7z708c/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


3. Чи є, на Вашу думку, актуальною освітньо-професійна програма, за
якою Ви навчаєтеся?

16 відповідей

4. Чи достатній обсяг аудиторних занять для вивчення дисциплін?

16 відповідей

Так
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні

31,3%

37,5%

31,3%

Так
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні18,8%

81,3%



5. Чи дотримується логічний взаємозв’язок у процесі викладання
дисциплін за освітньо-професійною програмою, за якою Ви
навчаєтеся?

16 відповідей

6. Які види навчальних занять, на Вашу думку, мають найбільшу
практичну цінність для здобуття фахових компетентностей?

16 відповідей

Так
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні12,5%

81,3%

0 5 10 15

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Семінарські заняття

4 (25%)4 (25%)4 (25%)

10 (62,5%)10 (62,5%)10 (62,5%)

11 (68,8%)11 (68,8%)11 (68,8%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)



7. Які види навчальних занять переважали у Вашому освітньому
процесі?

16 відповідей

8. Які саме види навчальних занять потребують збільшення обсягу?

16 відповідей

0 5 10 15

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Семінарські заняття

9 (56,3%)9 (56,3%)9 (56,3%)

11 (68,8%)11 (68,8%)11 (68,8%)

6 (37,5%)6 (37,5%)6 (37,5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 1 2 3 4 5 6

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Семінарські заняття

Жоден варіант (не
потребують збільшення…

6 (37,5%)6 (37,5%)6 (37,5%)

6 (37,5%)6 (37,5%)6 (37,5%)

3 (18,8%)3 (18,8%)3 (18,8%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

5 (31,3%)5 (31,3%)5 (31,3%)



9. Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для фахової діяльності
та особистісного зростання?

16 відповідей

10. Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі Вашої
освітньо-професійної програми?

16 відповідей

Так
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні18,8%

25%

31,3%
25%

Так
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні12,5%

25%

62,5%



11. Чи достатній обсяг самостійної роботи у структурі Вашої освітньо-
професійної програми?

16 відповідей

12. Чи вважаєте Ви, що дисципліни, запропоновані для вибору, дають
можливість сформувати власну освітню траєкторію?

16 відповідей

Так
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні

93,8%

так, оскільки вибіркові
дисципліни ефективно
доповнюють обов’язкову
частину освітньої програми
вибіркових дисциплін
недостатньо для формування
власної освітньої траєкторії
хотілося б мати більш
широкий вибір дисциплін

37,5%

56,3%



13. Які навчальні дисципліни Ви хотіли би бачити в переліку рекомендованих
вибіркових дисциплін?

5 відповідей

Програмування. Бази даних

Мови програмування

Информационная безопасность сетей

Програмування

Щось на подобі практики перед роботою

14. Вкажіть, які додаткові знання, уміння та навички, в межах своєї
спеціальності, Ви хотіли б отримати через процедуру вільного вибору
навчальних дисциплін

4 відповіді

Іноземні мови

Більше про мови програмування

Администрирование сетей, Информационная безопасность сетевой среды

Більше підготовки до роботи та спілкуванню в колективі

15. Висловіть побажання щодо удосконалення структури та змісту освітньо-
професійної програми

4 відповіді

Побажання відсутні

Побажань не має

Улучшение системы выборочных дисциплин

Зменшити кількість лабораторних робіт, та підвищити час практик



Дякуємо за приділений час!

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови
використання - Політика конфіденційності
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