
Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, 

протокол №6 від 13.09.2022



➢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 – 421;

➢ анкетування проводилось в період з 1 по 20

червня 2022 року;

➢анкету можна заповнити за посиланням

https://forms.gle/qNxNbgjVyH5tzgJA8
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061 Журналістика

36%

186 Видавництво та 

поліграфія

17%

242 Туризм

12%

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

19%

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

10%

293 Міжнародне 

право

6%
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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. Все подобається, пропозицій немає.

2. Створити розділ на сайті для кожної групи, де буде прикріплені онлайн

підручники з кожної дисципліни, які допоможуть у навчанні.

3. Більше орієнтуватися на сучасний світ і брати приклад викладання з

американських, європейських вузів.

4. Більше творчих та практичних завдань.

5. Насправді зауважень до викладачів дуже мало та вони не суттєві. Проте до самого

університету трохи є. Хотілося б більше підтримки, розуміння та співпраці зі

студентами.

6. Сподіваюсь з 1-го вересня ми вже будемо ходити до університету, бо ті смачні

булочки тьоті Маші досі в моїй пам'яті)

7. Покращити канали інформування для студентів.

8. Урізноманітнити перелік вибіркових дисциплін.

9. Коли в країні війна і ти обмежений у можливостях, навчання з фізичної культури є

нераціональним "задоволенням". Було б значно краще, якби студенти мали б

можливість уникнути цієї дисципліни.

10. Варто поповнити колектив актуальними робітниками з ЗМІ, додати лекції із

запрошеними гостями (кореспонденти, телеведучі, письменники).

11. Забезпечити матеріальну базу для журналістів (камери, мікрофони, студія)

12. Все добре💙✈
7
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді

респондентів):

1. Єдине зауваження - це розклад занять та перерв. Ми вчимося дистанційно і

ніяких 5-ти хвилинних перерв не роблять. Прошу повернути той графік, який

був у 2020-2021 н.р.

2. Більше практичних занять, які допоможуть у роботі в майбутньому,

працевлаштування.

3. Викладачам бути більш лояльними до студентів, надавати більше прикладів

4. Оскільки в нас дуже креативна та цікава спеціальність, як пропозицію можна

висунути ідею стажування в агенствах столиці (звісно по закінченню війни),

але це дуже крута можливість, щоб університет допомагав набирати

практичного досвіду студентам вже під час навчання!

5. Було б корисно вирішувати більше кейсів на практичних парах, також було б

добре, отримати конкретні практичні навички, наприклад запуск реклами в

Гугл, SEO, таргетована реклама. Щоб викладач демонстрував на комп'ютері ,

а студенти в цей час повторювали. Було б добре підготувати портфоліо за час

навчання, щоб легше було влаштуватися на роботу після закінчення

6. Зауважень немає) дуже хотілось би вийти скоріше на очне навчання.

7. Дякую за навчання ! 9
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Надання більш чітких та зрозумілих вказівок з виконання складних робіт, допомога в 

незрозумілих випадках та більше прикладів виконання в програмних забезпеченнях. 

2. Оновити методичні рекомендації.

3. Хотілося б додати на нашій спеціальності факультатив з другої іноземної мови.

4. Скоротити вивчення фізики.

5. В цілому дистанційне навчання в НАУ працює нормально.

6. В країні війна і у величезної кількості студентів є можливість ходити на пари, слухати

та записувати матеріал, але немає змоги виконувати величезну кількість завдань.

7. Хотілось би бачити більше актуального матеріалу, який зможе знадобитися у 

подальшому професійному розвитку. Наприклад, розробка інтерфейсів у Figma, 

розробка інтерактивних прототипів у Protopie.

8. Додати вивчення дизайну інтерфейсів, графічний дизайн, 3D моделювання.
11
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Щодо даної ситуації в країні - більш лояльно ставитися до студентів, терміну

виконання завдань, а також кількістю даних завдань.

2. Проводити практику на курсі Туризм у воєнний час онлайн.

3. Було б чудово, якби можна було вивчати корейську мову.

4. Зменшити ціну на контракт під час дистанційного навчання та воєнного стану.

5. Зменшити плату за гуртожиток.

6. За навчальний рік всі дисципліни буди достойними,окрім однієї,прошу якось

відреагувати на відношення Леоніли Миколаївни до студентів.

7. Після закінчення навчання варто би було влаштовувати своїх студентів на роботу у

туристичні підприємства.

8. Більше можливостей для практик за кордоном, програм обміну.

9. Було б добре ставити старшокурсників менторами для молодших.

10. Хочеться миру та на нормальні пари. 13
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною ОПП

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Інколи можна дещо зменшити час, який виділений на самостійне 

вивчення матеріалу студентами. 

2. Поверніть, будь ласка, старий розклад дзвінків. Новий менш зручний.

3. Допомога у розумінні матеріалу.

4. Більше інтерактиву у виборі освітніх дисциплін.

5. Збільшення кількості семінарних занять.

6. Знизити ціну за навчання.

7. Час від часу перевіряти як проходить навчальний процес на курсі.

8. Бути більш поблажливими до студентів під час війни.

9. Загалом все влаштовує.
15
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Дуже хотілося б більше практичних та інтерактивних залучень 

студентів: загалом на стажування в межах країни; в різні організації 

тощо.

2. Мати певну міру гнучкості щодо студентів, які працюють, або не 

можуть бути присутніми на парі чи здати щось вчасно з інших 

поважних причин.

3. Бажання вийти на офлайн навчання 😊

4. Не відправляти курсові та дипломні роботи поштою на кафедру.

5. Дякую за цей навчальний рік. Слава Україні!

17
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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. Хочеться вже поскоріще щоб усе закінчилося та вийти на очне навчання!

2. Проводити більше практичних занять із залученням кейсів, брейн штормінгів та 

інше.

3. «Економічна дипломатія» цікавий предмет, розширює не тільки кругозір, також

покращує теоретичні поверхневі знання дипломатичних нюансів, викладачі чудові

проводять лекції/презентації на високому рівні, але якщо самостійне опрацювання

то інформації дуже мало, іноді інтернет не може зрозуміти що від нього хочуть, на 

форумах теж майже нічого немає... в лекціях матеріал є, але його "недостатньо" для 

повного (детального) опрацювання питань.

4. Знизити плату за навчання.

5. Зауважень немає.
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Хотілося б щоб усі викладачі після онлайн лекції публікували 

матеріали лекцій. Хоча б у вигляді текстового документу.

2. Щодо ситуації в країні на сьогоднішній день,хотілось би трішки 

більше розуміння від деяких викладачів,тому що багато в кого навіть 

не було можливості виконувать завдання та відвідувать пари.

3. Хотілося б, щоб предмет "Англійська мова" був більше націлений на 

професійну лексику.

4. Зауважень немає
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Висловлюю подяку за те, що ми маємо можливість навчатися в такий час. 

З можливості хотілося би отримувати електронні книги за предметами на 

електронну пошту державною мовою , це могло би спростити процес 

пошуку влучної інформації для виконання завдань та підготовки до 

практичних занять.

2. Попереджати студентів за декілька днів, а не в день заняття, якщо лекція 

планується в асинхронному режимі.

3. Зауважень, пропозицій немає, все влаштовує.
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