


опитування проведене Навчально-науковою 

лабораторією соціальних опитувань та аналізу 

якості надання освітніх послуг Факультету 
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анкету можна заповнити за посиланням 
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Журналістика 

20% 

186 Видавництво 

та поліграфія 

6% 

242 Туризм 

12% 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії  

34% 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини  

17% 

293 Міжнародне 

право 

11% 
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Друже! 

Ми щиро вдячні тобі за обрання Національного авіаційного університету для навчання. 

Ми хочемо зробити твоє навчання більш комфортним, цікавим та якісним, навіть в умовах 

карантину. Для цього нам необхідно дізнатися твою думку. Твої відповіді на запитання анкети є 

цінними для нас, тому просимо відповідати максимально відверто, що допоможе нам об’єктивно 

оцінити рівень якості реалізації освітньо-професійних програм ФМВ. 

Зверни увагу, що це анкетування є анонімним і добровільним. 

1.Рівень задоволеності навчанням за обраною Вами спеціальністю. 

2.Рівень організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень. 

3.Рівень актуальності змісту навчальних програм дисциплін. 

4.Рівень якості проведення навчальних занять (ефективність методів викладання і навчання). 

5.Рівень навчально-методичного забезпечення (підручники, конспекти лекцій, методичні 

рекомендації тощо). 

6.Рівень інформаційного забезпечення (репозитарій, сайт, доступ до інформаційних баз даних). 

7.Рівень професійності викладачів. 

8.Рівень організації та проведення практик. 

9.Рівень організації самостійної роботи студентів. 

10.Рівень забезпечення належних умов для участі в науковій роботі. 

11.Рівень можливості вільного вибору навчальних дисциплін. 

12.Рівень об’єктивності оцінювання Ваших навчальних досягнень. 

13.Рівень задоволеності консультативною підтримкою. 

14.Рівень задоволеності соціальною підтримкою. 

15.Рівень оцінки перспектив працевлаштування на ринку праці 

16.Висловіть Ваші зауваження та пропозиції:__________________ 



15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші 
відповіді респондентів): 

1. Збільшити кількість та конкретизувати завдання на 
самостійне опрацювання. 

2. Більше практики і пояснення від викладачів специфіки 
професійної діяльності. 

3. В онлайн-режимі крім відеолекції також надавати конспект 
чи додаткову літературу для поглибленого вивчення 
дисциплін. 

4. Більше сучасних методик викладання. 
5. В умовах дистанційного навчання викладачам 

оперативніше відповідати на запити студентів. 
6. Удосконалити систему обрання дисциплін. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 
респондентів): 

1. Більше практичних завдань з дисципліни “Вступ до спеціальності” 
2. Впровадити онлайн журнал і виставляти оцінки одразу після заняття. 
3. Збільшити кількість занять з іноземної мови (англійської та другої 

іноземної мови). 
4. Організувати speaking club у форматі онлайн для закріплення набутих 

знань з англійської мови. 
5. Лекції проводити не тільки в гугл-класі, а застосовувати й інші інструменти 

дистанційної освіти (телеграм або лекції в ютуб). 
6. Зменшити кількість завдань на самостійне опрацювання. При 

дистанційному навчанні не вистачає часу на опрацювання матеріалу. 
7. Дисципліну “Світова література” перенести на 1 курс або замінити іншою, 

більш професійного спрямування. 
8. Більше фахових предметів. 
9. Знизити вартість навчання. 
10.Крім онлайн-лекції ще додатково завантажувати в гугл-клас конспект 

лекцій. 
11.Збільшити кількість занять з фотомистецтва або проводити факультативи. 9 



15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. З дисциплін «Сучасна українська мова» та «Ділова українська мова» 

менше завдань, які необхідно писати в зошиті. 

2. Більш детальніше формулювати завдання, які виносяться на самостійну 

підготовку. 

3. Застосовувати додаткові інтернет-засоби для організації дистанційного 

навчання. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Викладачам перевіряти завдання студентів в день надсилання в гугл-клас та 

доводити інформацію про оцінки. 

2. Швидше відповідати на запити студентів при онлайн-освіті. 

3. Скоротити кількість завдань на самостійну роботу. 

4. В умовах дистанційного навчання не вистачає часу на додаткові завдання, 

сліз робити довші дедлайни з практичних вправ. 

5. На 4 курсі продовжувати вивчення іноземної мови. 

6. Більш детально пояснювати лекційний матеріал, додатково надавати 

конспект лекцій. 

7. Ввести змішаний формат навчання, а не лише онлайн. 

8. З розумінням ставитися до ситуації, коли в студента проблеми з інтернетом. 
13 



15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Більше зустрічей з носіями іноземних мов. 

2. При дистанційному навчанні давати більше додаткового матеріалу за 

темами до вивчення. 

3. Збільшити кількість практичних занять з дисципліни “Політичний 

консалтинг”. 

4. Більше зворотного зв'язку з викладачами у час онлайн освіти. 

5. Очне навчання або хоча б змішане. 

6. Додавати до лекційного матеріалу більше інформації про сучасні наукові 

дослідження за темою дисципліни. 

7. Розширити спектр баз проходження практик студентами. 

8. Обирати другу іноземну мову вже на першому курсі. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. При проведенні онлайн-занять не обмежуватися лише гугл-класом. 

2. Додатково до онлайн-занять давати студентам конспект лекцій. 

3. Оперативніший зворотній зв’язок від викладачів. 

4. Більше творчих завдань на самостійну підготовку, аналітичних вправ на 

реальних сучасних даних, більше практичних кейсів. 

5.  Збільшити кількість дисциплін, які безпосередньо стосуються міжнародних 

відносин та дипломатії. 

6. Проходити виробничу практику в консульстві. 

7. Надавати студентам допомогу у працевлаштуванні. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Більше комунікації з викладачами крім занять. 

2. Сподобались заняття, коли були запрошені спікери-спеціалісти в певних 

галузях та ділилися практичним досвідом. Більше таких заходів. 

3. Додатково до онлайн-лекцій давати студентам посібники з дисциплін. 

4. Більше дисциплін за спеціальністю. 

5. Розширити спектр вибіркових дисциплін. 

6. Ввести змішану форму навчання, хоча б практичні заняття проводити 

офлайн. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 

9. Рівень організації самостійної роботи студентів 

8. Рівень організації та проведення практик 

7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  

5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 

2. Рівень організації дистанційного навчання  

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Більше практичних кейсів. 

2. Сприяти працевлаштуванню студентів за спеціальністю. 

3. Збільшити вибір місць проходження практик студентами. 

4. Продовжувати онлайн-навчання, однак надавати студентам більше 

додаткового матеріалу на самостійне опрацювання.  

5. Більше інструментів онлайн-освіти. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

13. Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

12. Рівень об’єктивності оцінювання навчальних … 

11. Рівень можливості вільного вибору навчальних … 

10. Рівень забезпечення належних умов для участі в … 
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5. Рівень навчально-методичного забезпечення 

4. Рівень якості проведення навчальних занять  

3. Рівень актуальності змісту навчальних програм … 
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Більше практичних кейсів, наближених до реальних умов виробництва. 

2. Проходити практику в міжнародних компаніях, надавати більший вибір баз 

практик для студентів. 

3. Скоріше повернутися до офлайн-освіти. 

4. Включити до каталогів вибіркових дисциплін більше предметів за 

спеціальністю, більш вузькопрофільні. 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою 
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7. Рівень професійності викладачів 

6. Рівень інформаційного забезпечення  
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. В дистанційному режимі краще налагодити комунікацію з викладачами в 

період між заняттями. 

2. Більш активна участь викладачів у житті студентів. 

3. Знизити плату за навчання. 

4. Іспити проходять під час зимових свят, розглянути пропозицію змістити 

сесію та подовжити канікули. 

5. Впровадити онлайн-журнал з оцінками. 

6. Скоротити кількість занять на загальноосвітні дисципліни (наприклад,  

історія), збільшити кількість занять за спеціальністю. 

7. Зменшити навантаження з самостійної роботи студентів. 
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