
Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, 

протокол №___ від ___________



➢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 – 443;

➢ анкетування проводилось в період з 14 лютого

2021 року по 20 січня 2022 року;

➢анкету можна заповнити за посиланням

https://forms.gle/qNxNbgjVyH5tzgJA8
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061 Журналістика

30%

186 Видавництво та 

поліграфія

23%

242 Туризм

5%

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

29%

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

9%

293 Міжнародне 

право

4%
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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 навчально-методичного забезпечення (підручники, конспекти лекцій, методичні

рекомендації тощо).

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

6.Рівень професійності викладачів.

7.Рівень організації та проведення практик.

8.Рівень організації самостійної роботи студентів.

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

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 якості проведення навчальних занять

8. Рівень організації самостійної роботи студентів

7. Рівень організації та проведення практик

6. Рівень професійності викладачів

5. Рівень інформаційного забезпечення 

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

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 якості проведення навчальних занять

8. Рівень організації самостійної роботи студентів

7. Рівень організації та проведення практик

6. Рівень професійності викладачів

5. Рівень інформаційного забезпечення 

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

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



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Побільше практичних занять.

2. Можу тільки подякувати за легку та ефективну модель навчання.

3. Незручні парти.

4. Більше практики для працевлаштування студентів.

5. Більше екскурсій, пов'язаних із нашою спеціальністю.

6. Майже всі викладачі демонструють гарний рівень викладання матеріалу та

сучасний підхід. Відмінно що є викладачі-практики.

7. Добре що всі викладачі говорять українською і вимагають цього від студентів.

Але хотілось би щоб сам університет мав кращу організацію всіх процесів.

8. Пропозиції: вчасно та детально подавати інформацію про дедлайни та

необхідні документи, про нюанси завдань та зразки як заповнювати документи

чи редагувати роботу.

9. Набридли конспекти від руки, дуже багато часу на це йде.

10. Надавати можливості для реалізації себе та більше практики під час

навчальних дисциплін.

11. Хотілось би більше самостійної роботи та цікавих практичних завдань, які б

сприяли професійному розвитку.
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді

респондентів):

1. Все подобається, дуже рада що потрапила саме до Вас!

2. Хотіла б більше практичної підготовки, вивчати інтернет-маркетинг, візуал

в рекламі, предметна фотографія та більше вивчати про рекламу в

інтернеті (таргетинг, сео) та створювати їх візуал.

3. Не навантажувати програму таким дисциплінами, як світова література,

історія України, фізкультура, соціологія, політологія тощо.

4. Додати дисципліни, які безпосередньо стосуються спеціальності (особливо

нові, як Копірайтинг, збільшити кількість пар на цю дисципліну).

5. Хотілося б більше практичних занять.

6. Хотілось би мати більше молодих викладачів, тому що саме вони найбільш

компетентні.

7. Покращуйте сайт університету.

8. Пофарбуйте підлогу в актовому залі.

9. Запрошуйте більше цікавих спікерів. І всі будуть задоволені.

10.В даний період часу, знаходячись на дистанційному навчанні, дисципліни

та матеріали викладаються доступно та зрозуміло. Тому зауважень немає.
9
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. В цілому навчанням задоволена. 

2. Більш детально підійти до списку тем для вивчення в дисципліні комп'ютерні 

видавничі системи.

3. Щоб новорічні канікули тривали протягом місяця.

4. Хотілося б більше профільних предметів на першому курсі.

5. Потрібно оновити програму з дисципліни інформатика.

6. Я б більше приділив увагу творчості в предметах.

7. Хотілось би більше інформації про те, де можливо використовувати отримані 

знання на практиці. 

8. Прошу залишити елементи дистанційної форми навчання на наступний 

навчальний семестр.
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Направлення студентів на практику у підприємства за спеціальністю для

якісного навчання.

2. Хотілося б більше консультацій або часу на пояснення з боку викладачів.

3. Хотілося б врегулювання навчання навіть в умовах карантину, оскільки

колектив нашої кафедри повністю вакцинований, а навчання на туризмі

асоціюється саме з отриманням практичних навичок, що під час дистанційного

навчання унеможливлює подальшу зацікавленість в обраному спрямуванні.

Можливо варто було б розглянути змішане навчання, хоча б для деяких

спеціальностей.

4. Запроваджувати новітні технології у викладанні, цікаві методи вивчення (ігри,

відео тощо).

5. Немає жодних зауважень.
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування

14. Рівень задоволеності соціальною підтримкою
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7. Рівень організації та проведення практик

6. Рівень професійності викладачів
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Більше фахових предметів.

2. Хотілося б зробити щоб студентам дали змогу працювати на денній 

формі навчання, мається на увазі зробити індивідуальний графік 

онлайн.

3. Встановлювати чіткі терміни виконання практичних завдань.

4. Подовжити новорічні канікули.

5. Комбінувати офлайн та онлайн навчання після закінчення карантину.
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування
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9. Рівень якості проведення навчальних занять
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7. Рівень організації та проведення практик

6. Рівень професійності викладачів

5. Рівень інформаційного забезпечення 

4. Рівень навчально-методичного забезпечення
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Більше практики.

2. Висловіть будь ласка подяку Сандовенко І.В. за кращу організацію 

навчального процесу під час дистанційного навчання та офлайн також. І 

Поведі О. П. за чіткі вимоги та організацію навчального процесу.

3. Пропозиції щодо введення електронного щоденника по НАУ, адже 

складно уявити які бали ти маєш до сесії.

4. Для аналітиків важливо володіння новітніми програмами на кшталт      

Power bi, опанувати які дуже складно без допомоги експертів.
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Хотілося б поспілкуватися зі студентами, які вже працюють по спеціальності. 

Дізнатися як вони знайшли роботу та перспективи. Можливо запрошувати 

експертів або підприємців з певної галузі для обміну досвідом.

2. Більше практичних знань, інтерактивної роботи, завдань з креативною роботою.

3. Хочеться подякувати кафедрі МЕВіБ за такий класний досвід і знайомство з 

супер-класними викладачами!!!) 

4. Дистанційна форма навчання проходить чудово!

5. Було б дуже гарно, якщо б на практичних заняттях ми б дізнавалися як той чи 

інший вивчений матеріал допоможе в майбутній роботі. Так буле набагато 

цікавіше і можливо студенти, знаючи що це їм 100% стане у нагоді, будуть 

краще вчитися.
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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 якості проведення навчальних занять

8. Рівень організації самостійної роботи студентів

7. Рівень організації та проведення практик

6. Рівень професійності викладачів

5. Рівень інформаційного забезпечення 

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

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



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Оновити рекомендовану літературу.

2. В основному все чудово, все подобається.

3. Зауваження відсутні, все влаштовує.

4. Продовжити дистанційне навчання.

5. Працюю за спеціальністю, цікаві дисципліни, які одразу можу 

застосовувати на практиці на роботі.
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Більше лекцій та інформації, оскільки з першого тижня навчання 

пишемо тести та самостійні роботи.

2. Додати дисципліни або теми, які будуть на ЄДКІ при вступі в 

магістратуру.

3. Плюсом є залучення практиків до викладання дисциплін.

4. Після закінчення дистанційного навчання залишити деякі предмети / 

або практичні заняття / або деякі дні тижня в режимі онлайн-навчання.
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