
Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, 

протокол №1 від 21.02.2023 р.



➢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 – 432;

➢ анкетування проводилось в період з 3 по 25

січня 2023 року;

➢анкету можна заповнити за посиланням

https://forms.gle/qNxNbgjVyH5tzgJA8
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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:____________________________________
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Викладачі доступною мовою подають свіжу інформацію з різних джерел.

2. Скоротити написання конспектів від руки та вести електронні конспекти.

3. Повернути офлайн заняття.

4. Більше теоретичного матеріалу.

5. Удосконалити методичні рекомендації до оформлення курсових робіт, зокрема

щодо вимог технічного редагування (шрифти, поля тощо).

6. Налагодити організованість та завчасно повідомляти про терміни виконання та

систему оцінювання практичних робіт.

7. Хотілось би більше практики, а так усе подобається.

8. Допомагати студентам у працевлаштуванні після закінчення університету.

9. Збільшити кількість занять з другої іноземної мови.

10. При дистанційному навчанні було б краще, аби викладачі давали конспекти

лекцій за кожною темою або завантажували відеозаписи лекцій в гугл-клас.

11. Більше різних активностей, пов‘язаних с фотожурналісткою.

12. Більше додаткових лекцій з людьми, які досягли успіху в роботі, щоб послухати

їхні поради та розповіді.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді

респондентів):

1. Всі дисципліни викладаються на високому рівні.

2. Давати студентам завдання, теми та вимоги до оформлення курсових

робіт на початку семестру .

3. По можливості додати до завдань виробничої практики зйомки.

4. Пропозиція вести електронні конспекти лекцій, а не писати їх.

5. Лекції з професіоналами-практиками.

6. Вийти на навчання офлайн.

7. Відмінити навчання по суботах

8. Дякую за навчання!
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Більше іноземної мови та мати можливість вивчати другу іноземну 

мову.

2. Зробити більший акцент саме на макетування та дизайн видань, 

підготовку до друку макетів.

3. Наводити приклади виконання завдань.

4. Максимальна взаємодія викладачів зі студентами, допомога, купа 

цікавих матеріалів, обширні знання у дисциплінах, все подобається.

5. Повернутися до навчання в аудиторіях.
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …
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13. Рівень задоволеності консультативною …
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15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді

респондентів):

1. Дуже актуальна та новітня інформація.

2. Повернути вивчення другої іноземної мови.

3. Не писати конспекти лекцій.

4. Після закінчення навчання або ще під час навчання забезпечити

можливість направляти студентів на стажування, курси чи роботу у

сфері туризму.

5. Щоб викладачі ставилися з розумінням до відсутності світла у

студентів і давали довші терміни для виконання завдань.
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Більше цікавих наукових проєктів та попереджати про них заздалегідь.

2. Організовувати більше заходів, які дали б змогу студентам та 

викладачам впоратись зі стресом у наш важкий час.

3. Більше зустрічей з практиками по спеціальності.

4. Відмінити навчання по суботах.

5. Повернутися до навчання офлайн.
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Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. В навчанні все подобається.

2. Дуже хотілося б побільше можливостей із стажуванням та 

мобільності для студентів у плані досвіду та розвитку.

3. Коли повернемося до офлайну, залишити елементи дистанціного 

навчння теж, бо зручно.
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Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Плюси - доступний виклад матеріалу, висока кваліфікація викладачів, 

цікаві завдання.

2. Покращити зворотній зв’язок зі студентами.

3. Надати більше лояльності у бік студентів-магістрів, більшість з яких 

працюють.
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Повернутися до навчання офлайн.

2. У дистанційному режимі формат навчання влаштовує, зауважень 

немає!

3. Ведення онлайн журналу.

4. Проводити практику в державних установах.

5. Більше зустрічей із представниками підприємств, організацій.

6. Покращити доступ до літератури.
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання
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4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів):

1. Робити відеозаписи лекцій та практичних занять, щоб у разі 

відсутності світла була можливість подивитися матеріал пізніше.

2. Залишити елементи онлайн навчання при офлайн освіті.

3. Більш активне студентське життя.

4. Конкретніше розписувати за які види завдань які бали може отримати 

студент.
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1. Рівень задоволеності навчанням за обраною …

2. Рівень організації дистанційного навчання

3. Рівень актуальності змісту навчальних …

4. Рівень навчально-методичного забезпечення

5. Рівень інформаційного забезпечення 

6. Рівень професійності викладачів

7. Рівень організації та проведення практик

8. Рівень організації самостійної роботи …

9. Рівень якості проведення навчальних занять 

10. Рівень забезпечення належних умов для …

11. Рівень можливості вільного вибору …

12. Рівень об’єктивності оцінювання  …

13. Рівень задоволеності консультативною …

14. Рівень задоволеності соціальною …

15. Рівень оцінки перспектив працевлаштування 

Високий Достатній Низький Критичний



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів):

1. Перехід на очну форму навчання.

2. Дуже цікавими та пізнавальними були онлайн-зустрічі з дипломатами та послами. 

Хотілося б, за можливості, щоб такі заходи були проведені частіше.

3. Більш лояльне відношення до відеокамер у період, коли вимикають світло і 

хороший зв’язок зловити складно.

4. Як студентці англомовного проекту хотілось би мати з усіх дисциплін лекції у 

друкованому варіанті, адже через те, що навчання проходить в дистанційному 

форматі та англійською, буває тяжко вихопити всю сутність лекційного матеріалу.

5. Вести електронний онлайн-журнал з оцінками.
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