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і управління на транспорті (повітряному)»
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Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти
вересень 2022 р.

В опитуванні брали участь здобувачі вищої
освіти, що навчаються на 2,3,4 курсах
бакалаврської ОПП «Організація перевезень і
управління на транспорті (повітряному)»



Якісні показники, за якими оцінювалась реалізація 
освітньо-професійної програми (ОПП)
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Організація та 
проведення практик

Якість проведення навчальних занять



Рівень викладання українською мовою

Рівень викладання англійською мовою (анг. проект) 

Рівень  актуальності змісту навчальних програм

Рівень професійності викладачів (НПП)

Рівень застосування технічних засобів навчання

Рівень оснащення лабораторій (сучасного обладнання)

Рівень  програмного (апаратного) забезпечення

Рівень навчально-методичного забезпечення

Рівень організації самостійної роботи студентів

Рівень інформаційного забезпечення (сайт, репозитарій)

Рівень організації та проведення практик

Рівень якості проведення навчальних занять

Рівень задоволеності навчанням на даній ОПП

Оцініть рівень дистанційного навчання в умовах карантину
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ЧИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН?

ЧИ ЗДАВАЛИ ЕКЗАМЕНИ (ДИФ.ЗАЛІКИ) НЕ "АВТОМАТОМ"?

ЧИ ВІДПОВІДАЄ ОПП ВАШИМ ОЧІКУВАННЯМ?

ЧИ ОТРИМАЛИ ВИ ПРАКТИЧНІ ТА СУЧАСНІ НАВИЧКИ?

ЧИ ВИСТАЧАЄ ВАМ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, 
КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ, ПІДГОТОВКУ ДО ЗАНЯТЬ?

ЧИ ПОТРЕБУЄ ОПП НА ЯКІЙ ВИ НАВЧАЄТЕСЬ ЗМІН?

ЧИ ОЗНАЙОМЛЕНІ ВИ З ОПП НА ЯКІЙ НАВЧАЄТЕСЬ?

ЧИ ПОДАВАЛИ ВИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОП ?

ЧИ БУЛИ ВРАХОВАНІ ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОП?
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Чи стикались Ви з випадками корупції, 
хабарництва, некоректного оцінювання 

знань зі сторони викладачів і чи 
реагували на Ваші звернення 
представники адміністрації?

Чи стикались Ви з випадками булінгу, 
сексуальних домагань, насилля зі 

сторони викладачів та одногрупників і 
чи реагували на Ваші звернення 

представники адміністрації?

Ні, не стикався 
(лась)

Так, стикався 
(лась), але 
звернення 
були 
проігноровані

Так, стикався 
(лась), 
проблему 
було 
вирішено

Так, стикався 
(лась), але 
звернень не 
робив (ла)



Більше практики, наприклад, проводити тренінги чи тиждень з людиною , яка працює в цій сфері, і для 
студентів проявила б ніби стажування в компанії, щоб студент розумів як реально буде проходити його
робота в майбутньому.

Nothing change.

Запобігання повторенню окремих питань в різних дисциплінах в різні роки.

Додати більше актуальної та практичної інформації.
Все супер, однак для більшої ефективності не вистачає «живої» практики для мотивації та змоги студентами 
опанувати знання на ділі.
Все чудово.

Що б Ви хотіли змінити в організації освітнього процесу за даною ОПП?

Нудний матеріал, здача захистів робіт о пізній годині вечора в рандомних час - статистичний аналіз.

Вища математика (дуже довге та некоректне оцінювання); Системний аналіз.
Основи теорії транспортних систем (викладач), фахова іноземна мова.

I like all.

Фахова англійська мова - не сучасний підхід, великі вимоги та некоретне оцінування.

В цьому семестрі як ніколи зіштовхнулися з неповагою викладачами студентів, були випадки не 
пунктуальності викладачів, запізнень, відмін занять.
Чому англійська мова була лише два роки? Я вважаю для данної спеціальності вона вкрай важлива! 
Прошу звернути на це увагу. Дякую!
Не всі викладачі вміють викладати онлайн, відповідно використовують не актуальні старі та не зручні способи
викладання.
Все сподобалося.

За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін Вам не сподобалося (причина)?

Найпоширеніші відповіді респондентів



За весь період навчання в НАУ викладання яких  дисциплін 
Вам сподобалося (причина, ПІБ викладача)?

I like all teachers.

Експлуатація транспортних засобів, Білякович Олег Миколайович. Викладач завжди гарно ставився до 
студентів та надавав допомогу, якщо у когось виникали питання. На лекціях та практичних заняттях
надавав усю необхідну та актуальну інформацію, у гарній якості та з посиланнями на джерела для більш
поглибленого і різностороннього вивчення наданого матеріалу.
В. Акмалдінова, цікаві лекції та практичні завдання. Іваннікова (рівень навчання, актуальність інформації, 
зацікавленість, роботи). Висоцька (аналогічно).

Всі дисципліни викладаються професійно і чітко, а головне цікаво.

Стохастичні процеси, Дослідження операцій на транспорті-Коновалюк В.С. (Добре та зрозуміло
викладається) Митні операції- Яроцька Т.Р. (Потрібна та цікава інформація) 
Людський фактор в авіації (викладач) Експлуатація ТЗ(цікаве викладання та доступність матеріалу) 
Геоінформаційні системи та організація БД на транспорті(викладач)
Клюс І. С. Вища математика на першому курсі. Давала гарні знання Зудов(не пам‘ятаю ініціали) 
комп‘ютерні науки на першому курсі. Мав дуже гарну англійську мову, багато чого навчив в екселі.
Дослідження операцій на транспорті та транспортна інфраструктура (багато чому навчилась завдяки цим
дисциплінам ).
«Управління людськими ресурсами» - Передерій Надія Миколаївна
Сподобалось викладання усіх дисциплін такими викладачами: ММ. Огієнко А. М. Валько І.І. Висоцька Т. 
Ю. Габріелова С.Л. Литвиненко К.М. Молчанова Найбільш цікавий стиль викладання предметів, які вели та 
найкраще відношення до студентів.
Більшість молодих викладачів мають інноваційний підхід та зацікавлюють студентів власним предметом.

1. Logistics operations on transport (Клименко В.В.). 2. Automated systems for transport system's elements 
design (Чередніченко К.В.) 3. Customs operations (Яроцька Т.Р.). – Актуальність програми та якісне 
викладання.


