
Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ,  

протокол №8 від 16.09.2021 



опитування проведене Навчально-науковою 

лабораторією соціальних опитувань та аналізу 

якості надання освітніх послуг Факультету 

міжнародних відносин;   

участь брали здобувачі вищої освіти освітньо-

професійних програм Факультету міжнародних 

відносин НАУ;   

 загальна кількість анкет – 223; 

 анкетування проводилось в період з                              

1 по 30 червня 2021 року; 

анкету можна заповнити за посиланням 
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право 
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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 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші 

відповіді респондентів): 

1. За рік відчутні значні покращення якості ОП. 

2. Краще систематизувати заняття в умовах дистанційного 

навчання. 

3. Студенти потребують більше практики, а також більш 

доступне спілкування, консультування з викладачами 

(особливо в умовах дистанційного навчання). 

4. Необхідно додати до навчальної програми роботу з мета-

тегами, тегами (інші SEO-матеріали теж доречні), 

WordPress, YouTube,  роботу з Adobe Photoshop/Premiere 

тощо. 

5. Більше практики і пояснення від викладачів специфіки 

професійної діяльності. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Хотілось би, щоб викладачі частіше наочно показували приклади та 

виконання завдань.  

2. Збільшити практичну частину дисциплін. 

3. Додати нашій спеціальності другу іноземну мову (японську). 

4. Покращити забезпечення студентів навчальними матеріалами 

(підручники, посібники, електронні ресурси). 
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Хочеться більше розмовної практики іноземною мовою.  

2. Було б добре приступити до аудиторного навчання, оскільки за рік 

дистанційного навчання група так і не познайомилася між собою. 

3. В університеті важлива комунікація вживу, як з викладачем, так і з 

одногрупниками. 

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

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

6. З розумінням ставитися до ситуації, коли в студента проблеми з 

інтернетом. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшити кількість практичних занять. 

2. Навчатися онлайн в НАУ непогано, але хотілось би вийти на очне 

навчання.  

3. Давати більше додаткового матеріалу за темами дисциплін при 

дистанційному навчанні. 

4. Треба більше творчих завдань. 

5. Зменшити оплату за навчання. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Перейти на навчання в режимі офлайн. 

2. Надавати більше консультаційної допомоги під час навчання в 

дистанційному режимі. 

3. Допомога при працевлаштуванні студентів після закінчення навчання. 

4. Крім гугл-класу використовувати додаткові комунікаційні канали 

спілкування під час навчальних занять. 

5.  Можливість проходити практику в зарубіжних компаніях. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Враховувати побажання студентів при формуванні розкладу занять. 

2. Об'єктивне та неупереджене оцінювання знань студентів – одна з 

сильних сторін навчання за даною освітньою програмою. 

3. Більше комунікацій з викладачами після занять, швидше реагування 

викладачів при зверненні в гугл-класах та електронною поштою. 

4. Більше навчальних занять за участю фахівців-практиків, це завжди 

корисні та цікаві заходи. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Все добре, але бажано вийти на денну форму навчання.  

2. Більше практичних прав. 

3. Давати додаткову літературу для підготовки до навчальних занять, бо 

при дистанційній освіті виникають певні труднощі при опрацюванні 

матеріалу. 

4. Допомагати при працевлаштуванні студентів за спеціальністю після 

завершення навчання. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Більше приділяти уваги обговоренню сучасних подій в міжнародному 

бізнесі,  поточним новинам в міжнародній економіці. 

2. Скоріше повернутися до аудиторного навчання, вийти з онлайн-режиму. 

3. Частіше запрошувати проводити навальні заняття практиків та 

представників бізнесу. Це дасть можливість отримати додаткові 

практичні навички. 
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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 шляхів для комунікації з викладачами в період між заняттями в 

дистанційному режимі. 

2. Знизити плату за навчання. 

3. Впровадити онлайн-журнал з оцінками. 

4. Скоротити кількість занять з загальноосвітніх дисциплін (історія, 

філософія). 
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