
1. Виберіть курс, на якому Ви навчаєтеся

15 відповідей

2. Де Ви здобули базову вищу освіту (ОС Бакалавр)?

15 відповідей

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

Опублікувати дані аналітики

1 курс
2 курс

20%

80%

в НАУ
інший ВНЗ

13,3%

86,7%

https://docs.google.com/forms/d/1JiWpU5xN22oL1r5_u-349GZRd0mkof2QpL0CnplOZjk/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


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

15 відповідей

4. Чи достатній обсяг аудиторних занять для вивчення дисциплін?

15 відповідей

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

20%

40%

33,3%

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

86,7%



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

15 відповідей

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

15 відповідей

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

53,3%

46,7%

0 5 10 15

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Семінарські заняття

4 (26,7%)4 (26,7%)4 (26,7%)

12 (80%)12 (80%)12 (80%)

13 (86,7%)13 (86,7%)13 (86,7%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)



8. Які саме види навчальних занять потребують збільшення обсягу?

15 відповідей

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

15 відповідей

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Семінарські заняття

Жоден варіант (не
потребують збільшення…

2 (13,3%)2 (13,3%)2 (13,3%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)

3 (20%)3 (20%)3 (20%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)

10 (66,7%10 (66,7%10 (66,7%

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

40%

53,3%



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

15 відповідей

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

15 відповідей

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

4 відповіді

Програмування (будь-яке, але викладач повинен сам працюваті розробником)

Доповнена реальність

Предмети Єрмачкова, Халявкіної, Савченко

Blockchain, Machine learning

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

20%

26,7%

46,7%

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

53,3%

40%



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

4 відповіді

Програмування

Зустрічі з представниками компаній

Більше практичного навчання

Blockchain

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

2 відповіді

Програма повинна бути замінена на сучасну.

Усе влаштовує

Дякуємо за приділений час!

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

 Форми

https://docs.google.com/forms/d/1JiWpU5xN22oL1r5_u-349GZRd0mkof2QpL0CnplOZjk/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

