
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ  
 

Пропозиції та рекомендації студентів щодо покращення 
індивідуальної освітньої підготовки студента в НТУ та 

необхідності перегляду освітньої програми 
 

12 відповідей 
 
1.Чи хотіли б Ви ввести зміни в освітню програму? Якщо так, то які 
саме? 
 
1. Перенести фахові предмети з перших курсів, такі як "документознавство", 
на останні курси. При цьому більш загальні, як "педагогіка," на перші, 
оскільки частина набутих професійних знань втрачається ще до випуску. 
2. Можна було б в деякі дисципліни ввести теми, які б відображали 
особливості діяльності у транспортній сфері.  
3. Хотілось би змінити кількість предметів, які в процесі навчання частково 
дублюються. 
4. Хотілось би більше практики. 
5.Ні, не хотіли би вносити зміни, все влаштовує – 50% 
 
2. Ваші пропозиції для покращення умов формування індивідуальної 
освітньої підготовки студента. Наприклад, які дисципліни вільного 
вибору студента хотіли би включити до переліку? Або, чи хотіли би в 
переліку бачити дисципліни, які безпосередньо пов'язані з бібліотечною 
та архівною справою? Якщо так, то які саме? 
 
1. В переліку освітніх компонент достатньо дисциплін, які безпосередньо 
пов'язані з бібліотечною та архівною справою. В дисципліну вільного вибору 
«Вступ до спеціальності» бажано було б включити більше тем, що 
стосувалися б спеціалізації  «Консолідована інформація» . 
2. Так, документознавство 
3. Хотілось би навчитися працювати в програмі С2, так як зараз на неї 
великий попит. 
4.Дисципліни, які безпосередньо пов'язані з бібліотечною та архівною 
справою хотілось бачити в обмеженому обсязі (1-4 предмети). 
5. Хотілося б запровадити більше занять з англійської мови – 37,5%. 
6. Немає пропозицій щодо редагування освітньої програми -  12,5%.. 
 
3. Яким чином ви отримуєте інформацію щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів? Чи маєте рекомендації щодо 
оптимізації доступу до цієї інформації? 
 



1.Всю інформацію я отримую від викладачів 
2.Інформацію отримую безпосередньо від викладачів, а також з документів, 
опублікованих на сайті університету, у веб-сервісах (Google Клас, Google 
Диск) 
3.Дізнаюсь через викладачів.  
4.Всю інформацію ми отримуємо від викладачів під час навчального процесу 
або через інтернет - технології. 
5.Отримували інформацію через викладачів. Хотілось би отримувати а 
особисту електронну адресу. 
6.Отримую інформацію від викладачів та старости. 
 
4.Чи хотіли б Ви додаткові (факультативні) заняття з окремих предметів? 
Якщо так, то з яких саме та в якому обсязі? 
 
1. Хотілось би. З предметів, що пов’язані з PR- технологіями. 
2.Так. З іноземної (англійської) мови двічі на тиждень – 50%. 
3.Англійська мова ( інші іноземна мова ) 2 рази в тиждень. 
4.Можливо з іноземних мов(мови на вибір). 
5.Додаткових занять не хотіли б -13%. 
 
5. Чи потрібно покращити наявні механізми освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, створені у 
НТУ? Якщо так, то які саме та, можливо, яким чином? 
 
1.Покращувати не потрібно. В цьому плані влаштовує все -87%. 
2.В організаційному плані, більше взаємодії зі студентами -13%. 
 
6. Чи влаштовує Вас рівень професіоналізму викладачів? Якщо ні, то які 
б рекомендації Ви могли дати їм щодо його підвищення? 
 
1.Так, влаштовує. Рівень професіоналізму викладачів кафедри досить 
високий – 74%. 
2.Значний відсоток викладачів кафедри мають високий рівень 
професіоналізму. Проте, деякі з них не вміють методично правильно 
доносити інформацію студентам. З деякими викладачами було важко знайти 
спільну мову.  
7. Чи задоволені Ви методикою викладання дисциплін? Якщо ні, то 
напишіть, що саме не задовольняє. Можна написати по кожній 
дисципліні окремо. 
 
1.Методика викладання дисциплін в НТУ і на кафедрі на високому рівні -
61%. 
2. Дуже задовольняла методика викладання по таким дисциплінам: 
маркетинг, менеджмент, піар-технології, бази даних, діловодство, АСПДІ, 
теорія мистецтв, культурологія, організація діяльності інформаційних 



установ. Не задовольняла методика викладання по дисциплінам: »Веб-
технології та Веб-дизайн» та «Математичні основи інф.- аналіт.діяльності» 
Викладачам цих дисциплін, вважаю, слід вдосконалити методику 
викладання. 
3.Загалом задоволений. Єдине що, краще відходити від оцінки кількості 
написаного конспекту, як показника успішності. Особливо в наш час, коли 
майже всі підручники/посібники є в електронному вигляді. 
 
8. Чи маєте Ви рекомендації щодо залучення професіоналів - практиків, 
фахівців - роботодавців до освітнього процесу, насамперед до аудиторних 
занять? 
 
1.Бажано було б запрошувати більше фахівців-аналітиків. 
2.Було б цікаво, якщо би запрошували наших випускників, які могли б 
розповісти, чи вдалося їм влаштуватися і працювати за спеціальністю, які 
труднощі були, яку інформацію, яка потрібна, не давали в університеті. 
3.Це було б дуже цікаво. Таке ми практикували на піар-технологіях. Дуже 
сподобалось поспілкуватись з депутатом.  
4.Було б цікаво відвідувати ті місця, які безпосередньо відносяться до 
предмету. Так як на теорії мистецтв та культурології ми відвідували місця, 
про які ми вчили та писали звіти. 
5.Так, хотілось би більше залучення спеціалістів. 
6.Навряд чи можна залучити професіоналів, роботодавців до аудиторних 
занять. А якщо можна, то це не мають бути люди посереднього статусу. 
Наприклад, депутатом сільради студентів не зацікавиш. 
7. Не маю рекомендацій – 25%. 
 
9. Чи отримуєте Ви більш сучасні та якісні знання від професіоналів - 
практиків, фахівців-роботодавців в порівнянні з викладачами 
університету? 
 
1.Отримую  - 25% 
2.Лише з окремих питань. Здебільшого викладачі університету надають 
сучасну інформацію. 
3.Ні -13% 
4.Мені немає з чим порівнювати. 
5.Так, працюючи на роботі, я отримую достатньо оновленої інформації, 
більше, ніж надавали викладачі з практичних питань. 
 
10. Що б Ви могли порадити НТУ для покращення освітнього 
середовища, задоволення Ваших потреб та інтересів у процесі навчання? 
 
1.Більше практичних занять на базі інформаційних, бібліотечних та архівних 
установ. 
2.Можливо, екскурсії на цікаві місця роботи, куди сам студент не може 



потрапити, щоб студенти розуміли, в якому напрямку треба рухатися та де 
можна отримати достойну зарплатню. 
3.Більше дослухатися до думок і пропозицій студентів. 
4. Більш зручний розклад, а саме 1 або 2 зміна, так як більшість студентів 
працює, навчатися в середню зміну незручно -25%. 
5. Хотілось би побільше практичних занять. Хотілось би, аби нас досконало 
вчили програм, необхідних для роботи (1С, програми для електронного 
документообігу).  
6.Все влаштовує, нема чого порадити -13%. 
 
11. Чи задоволені Ви практиками? Дайте рекомендації та сформулюйте 
побажання щодо оптимізації Вашої практичної підготовки. 
 
1.Практикою задоволені – 90%. 
2.Загалом задоволена. Проте можна було б збільшити терміни проведення 
практики з виконанням професійних обов'язків. 
3.Так задоволена, були цікаві та змістовні науково-дослідницькі проекти. 
5.Практиками, які я проходила за межами університету, я дуже задоволена.  
  
12. Чи хотіли би Ви мати навчально-педагогічну практику? Якщо так, то 
заняття з яких предметів хотіли би проводити зі студентами під час 
практики? 
1.Не хотіли б мати навчально-педагогічну практику  - 50% 
2.Так. З предметів, пов'язаних з консолідованою інформацією, 
конкурентною розвідкою. 
3.Хотіла б. Можливо, якісь загально-освітні дисципліни. 
4.Хотіла би. Піар-технології, діловодство, документознавство, іноземна 
мова. 
 
13. Чи є у Вас викладач, чий стиль викладання хотіли би перейняти? 
Якщо так, то що саме хотіли би перейняти? 
 
1.У всіх викладачів свій індивідуальний стиль, перейняти якийсь один стиль 
важко. 
2. Немає - 25%. 
3. Наумова Н.М Подобається її професіоналізм, стиль викладання, 
освіченість, ставлення до студентів та бажання завжди прийти на допомогу. 
4. Так, є, подобається цікава подача матеріалу та завдання самостійного 
опрацювання. 
5. У мене таких викладачів 5. Дуже подобались їх пари. Їх лекції 
запам'ятовувались одразу, були дуже цікавими та інформативними. 
Викладачів хотілось слухати. Я бігла на ці пари і жодної не пропустила. 
Студентів вони не тільки уважно слухали, а й допомагали в усьому. Їх 
вимогливість вражала, бо ледачих студентів вони не люблять. Жодного разу 
не було думки не виконати домашнє завдання. Оцінювали студентів згідно з 



їх знаннями, ставили оцінки чесно. Я завжди могла звернутись за допомогою 
не лише стосовно предмету. Ці викладачі стали для мене кумирами. 
6. Зозуля Наталія Юріівна. 
 
14. Чи хотіли би в майбутньому викладати в університеті? Якщо так, то 
перелічіть, які саме предмети хотіли би викладати. 
 
1.Можливо, так. Захист інформації, документознавство. 
2.Можливо, хотіла б. Якщо б це сталось, то це були б або піар-технології, 
або маркетинг, або іноземна мова. 
3.Так, англійську мову. 
4.Не маю бажання -25%. 
5.Не дай Бог. 
 
15. Чи відчуваєте Ви достатній запас знань для викладання в 
університеті? Якщо ні, то знань з яких дисциплін, відчуваєте, Вам 
недостатньо? 
 
1.Всіх знань достатньо 
2.На даному етапі запас знань достатній 
3.Знань вистачає 
4.Для викладання в університеті, я гадаю, що маю достатній запас знань. 
5.Так, достатньо, з англійської мови 
6.Вважаю, що для викладання має бути великий практичний досвід роботи 
за спеціальністю. Викладати лише з багажем знань, отриманих у ВНЗ 
неправильно. 
7.Ні, думаю, недостатньо - 25%. 
 


