
Результати опитування щодо моніторингу 
відповідності структури та змісту ОП серед студентів  

за спеціальністю   101 "Екологія"  
освітньою програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

 

Опитування виявило, що з поняттям «індивідуальна освітня траєкторія» знайомі 

практично всі респонденти. Також всі опитані студенти вказали на те, що мали 

можливість самостійно обрати освітні компоненти вільного вибору студента та 

ознайомитися з навчальним контентом освітніх компонентів вільного вибору студента. 

Більшість студенів вказало, що дізналися про дисципліни, що пропонуються на 

вибір на сайті НУК,  профорієнтаційній лекції, під час подання документів до вступу на 

навчання. 

Більше 90% опитаних студенів вказали, що під час проходження виробничої 

практики  були задоволені компетентностями, здобутими та/або розвиненими під час 

практичної підготовки за ОП та відповідністю набутих компетентностей сучасним 

тенденціями розвитку екологічної сфери. 

Серед соціальних навичок (soft skills), які розвинули студенти упродовж періоду 

навчання було відмічено: уміння працювати в команді, здатність спілкуватися з колегами 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Всі студенти  ознайомлені із розподілом годин аудиторної та самостійної роботи за 

освітніми компонентами на початку семестру. 

50 % відсотків опитаних студентів відмітили, що частково не вистачає   часу на 

самостійне опрацювання навчального контенту, 25 % не задоволені співвідношенням 

аудиторних/ самостійних годин за освітніми компонентами.  

 
  

 



Результати опитування щодо моніторингу 

механізмів освітньої, організаційної, інформаційної  

та консультативної підтримки серед студентів  

за спеціальністю   101 "Екологія"  

освітньою програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

 

За результатами опитування 50 % респондентів відмітили, що приймають  участь в 

опитуванні щодо організації роботи Студентської республіки НУК та більшість вказали, що  

приймаєте участь в опитуванні щодо організації навчання за освітньою програмою.  

25 % респондентів відповіли, що вносять пропозиції щодо покращення у будь-якій 

сфері діяльності у НУК, а 50 % відповіли, що організація діяльності університету їх 

влаштовує.  

Всі опитані студенти відповіли, що знайомі з куратором своєї навчальної групи та 

ознайомлені з основними пунктами Положення про кураторів академічних груп у НУК. У 

випадку виникнення конфліктної ситуації більшість опитаних вказали, що звернуться з 

початку до куратора навчальної групи. 

Про події, які відбуваються у НУК більшість студентів дізнаються з новин на сайті НУК, 

у соціальній мережі Facebook та на дошках оголошень. 

96 % опитаних респондентів ознайомлені з Положенням щодо політики попередження 

і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК, 50 % з яких бажає прийняти участь у 

семінарі щодо попередження сексуальних домагань. Також 100% опитаних відмітили, що 

особисто не стикалися із сексуальними домаганнями у НУК та ознайомлені   із механізмом 

врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із дискримінацією у НУК. 20 % опитаних 

приймали Ви участь у семінарі "Запобігання ксенофобських і расистських проявів серед 

студентської молоді", 30 % не приймали, але хотіли б прийняти участь у семінарі, інші 50% - 

не приймали і не планують. 100% опитаних не стикалися особисто із випадками 

ксенофобських і расистських проявів у НУК. 

97 % опитаних студентів вказали, що ознайомлені з «Положенням про Комісію з 

оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у НУК»; 

«Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУК» і  

знають куди і до кого звертатися у разі потреби; «Положенням НУК про комісію з питань 

оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку 

зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка»; «Положенням про 

порядок проведення внутрішнього службового розслідування в НУК»; «Положенням щодо 

порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян у НУК»; знають що в 

НУК функціонує телефонна Гаряча лінія "Запобігання проявам корупції", а в усіх навчальних 

корпусах встановлені "Скриньки довіри". 

99 % з опитаних не стикалися особисто із вимаганням хабаря у НУК. 

 

 

 



Результати опитування щодо моніторингу 

механізмів освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки 

 серед викладачів факультету екологічної та техногенної безпеки 

 

За результатами опитування 80 % респондентів відмітили, що приймають  участь в 

опитуванні щодо організації роботи та навчання на факультеті екологічної та техногенної 

безпеки  НУК.   

60 % респондентів відповіли, що вносять пропозиції щодо покращення у будь-якій 

сфері діяльності у НУК, а 30 % відповіли, що організація діяльності університету їх 

влаштовує.  

Більше 60% опитаних респондентів відповіли, що ознайомлені з основними пунктами 

Положення про кураторів академічних груп у НУК. У випадку виникнення конфліктної 

ситуації більшість опитаних вказали, що звернуться з початку до завідувача кафедри, а 

також декана, в деяких випадках ректора університету. 

Про події, які відбуваються у НУК більшість викладачів дізнаються з новин на сайті 

НУК, у соціальній мережі Facebook та на дошках оголошень. 

76 % опитаних респондентів ознайомлені з Положенням щодо політики попередження 

і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК, 10 % з яких бажає прийняти участь у 

семінарі щодо попередження сексуальних домагань. Також 100% опитаних відмітили, що 

особисто не стикалися із сексуальними домаганнями у НУК та 85 % ознайомлені   із 

механізмом врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із дискримінацією у НУК. 20 % 

опитаних приймали Ви участь у семінарі "Запобігання ксенофобських і расистських проявів 

серед студентської молоді", 30 % не приймали, але хотіли б прийняти участь у семінарі, інші 

50% - не приймали і не планують. 100% опитаних не стикалися особисто із випадками 

ксенофобських і расистських проявів у НУК. 

95 % опитаних викладачів вказали, що ознайомлені з «Положенням про Комісію з 

оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у НУК»; 

«Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУК» і  

знають куди і до кого звертатися у разі потреби; «Положенням НУК про комісію з питань 

оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку 

зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка»; «Положенням про 

порядок проведення внутрішнього службового розслідування в НУК»; «Положенням щодо 

порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян у НУК»; знають що в 

НУК функціонує телефонна Гаряча лінія "Запобігання проявам корупції", а в усіх навчальних 

корпусах встановлені "Скриньки довіри". 

97 % з опитаних не стикалися особисто із вимаганням хабаря у НУК. 

 

 

 



Результати опитування щодо моніторингу 

професійної відповідності викладачів та  

залучення роботодавців до освітнього процесу серед студентів  

за спеціальністю   101 "Екологія"  

освітньою програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

  

Результати опитування показали, що 75 % респондентів  повністю, 25 % частково 

задоволені професійною кваліфікацією викладачів ОП 

Більшість студентів не ознайомлені   із процедурою конкурсного відбору викладачів 

своєї ОП,  але мають  можливість ознайомитися з Порядком проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів). 

85 % опитаних знають про аудиторні заняття, які ведуть представники організацій в 

сфері екології у рамках освітніх компонентів обраної освітньої програми та приймали участь 

в аудиторних заняттях, які ведуть представники організацій в сфері екології у рамках 

освітніх компонентів освітньої програми. 

Найбільш розповсюдженими способами отримання інформації про майбутні аудиторні 

заняття, які проведуть представники організацій в сфері екології респонденти назвали: 

сторінку кафедри у соціальній мережі Facebook та інформацію від викладачів, друзів.   

Серед основних  видів аудиторних занять з представниками організацій в сфері 

екології, в яких студенти приймали участь, було відмічено відкриту проблемну лекцію. 

Більшість опитаних вважають  за доцільне залучати представників організацій в сфері 

екології до навчального процесу. 

  

 



Результати опитування щодо моніторингу 
принципів академічної доброчесності НУК серед студентів  

за спеціальністю   101 "Екологія"  
освітньою програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

 
Опитування виявило, що з поняттям «академічна доброчесність» знайомі 

практично всі респонденти.  
Найбільш поширеними проявами  академічної  недоброчесності, що 

зустрічаються в університеті є академічний плагіат та самоплагіат, а прикладами 
недоброчесної поведінки при написанні власних робіт є академічний плагіат, 
самоплагіат та списування. 

Основними причинами існування академічної недоброчесності в університеті, на 
думку респондентів є обмежений доступ до необхідної інформації, необхідність 
виконання великого обсягу письмових робіт, повторюваність тем письмових робіт, 
відсутнє покарання за плагіат, відсутність чітких правил з написання робіт та їх 
оцінювання. 

Більше 75 % респондентів перевіряє свої наукові праці на унікальність 
(оригінальність) тексту та вважає за необхідне придбання університетом програм для 
перевірки наукових робіт на унікальність (оригінальність). 

Більше 90 % респондентів вважає за потрібне дотримуватись академічної 
доброчесності. 

До основних заходів, що є доречними для запобігання академічної 
недоброчесності, на думку респондентів, належать роз’яснювальна робота серед 
студентів, викладачів, науковців щодо складових академічної етики, прозорості та 
доброчесності, а також підвищення рівня інформаційної культури 

Всі опитані респонденти бажають взяти участь у тренінгах, семінарах, 
консультаціях, які проводить Наукова бібліотека НУК щодо набуття навичок 
академічного письма, зокрема за темами: поняття плагіату, види плагіату, антиплагіатні 
програми та сервіси; формування навичок академічного письма. 
 

 



Результати опитування щодо моніторингу 
принципів академічної доброчесності НУК  

серед викладачів факультету екологічної та техногенної безпеки 

 
Опитування виявило, що з поняттям «академічна доброчесність» знайомі 

практично всі респонденти.  
Найбільш поширеними проявами  академічної  недоброчесності, що 

зустрічаються в університеті є академічний плагіат та самоплагіат, а прикладами 
недоброчесної поведінки при написанні власних робіт є академічний плагіат, 
самоплагіат та списування. 

Основними причинами існування академічної недоброчесності в університеті, на 
думку респондентів є обмежений доступ до необхідної інформації, необхідність 
виконання великого обсягу письмових робіт, масовість освіти, відсутнє покарання за 
плагіат, відсутність чітких правил з написання робіт та їх оцінювання. 

Більше 90 % респондентів перевіряє свої наукові праці на унікальність 
(оригінальність) тексту та вважає за необхідне придбання університетом програм для 
перевірки наукових робіт на унікальність (оригінальність). 

Більше 95 % респондентів вважає за потрібне дотримуватись академічної 
доброчесності. 

До основних заходів, що є доречними для запобігання академічної 
недоброчесності, на думку респондентів, належать роз’яснювальна робота серед 
студентів, викладачів, науковців щодо складових академічної етики, прозорості та 
доброчесності, а також підвищення рівня інформаційної культури 

Всі опитані респонденти бажають взяти участь у тренінгах, семінарах, 
консультаціях, які проводить Наукова бібліотека НУК щодо набуття навичок 
академічного письма, зокрема за темами: поняття плагіату, види плагіату, антиплагіатні 
програми та сервіси; правила цитування наукової інформації, складання списку 
використаних джерел;  формування навичок академічного письма та відкритий доступ, 
як засіб сприяння академічної доброчесності. 
 

 



Результати опитування щодо моніторингу 

навчання і викладання за ОП серед студентів  

за спеціальністю   101 "Екологія"  

освітньою програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

 

На думку респондентів, серед методів навчання, які найчастіше використовують 

викладачі НУК при викладанні освітніх компонентів за Вашою ОП є пояснювально-

ілюстративний,  проблемний, дослідницький. Вони сприяють навчанню і розкриттю 

потенціалу студентів. 

Крім того, за результатами опитування можна зробити висновок, що форми 

викладання освітніх компонентів відповідають  умовам здобуття компетентностей, що були 

затребувані під час проходження виробничої практики. 

100 % студентів відповіли, що були ознайомлені із структурою, змістом освітніх 

компонент свого індивідуального плану та критеріями оцінювання знань у межах освітніх 

компонентів на початку семестру. 

Опитування показало, що під час навчання студенти користуються такими засобами 

доступу до інформації щодо структури та змісту освітніх компонент, як: паперова 

документація, що зберігається на випусковій кафедрі, сайт НУК та мережа Інтернет. 

Серед документів щодо організації навчального процесу, на які спиралися студенти 

при створенні індивідуального плану респонденти відмітили: навчальний план, освітня 

програма, розклад занять, розклад екзаменів та консультацій. 

100 % респондентів відповіли,  що своєчасно  мали доступ до всіх необхідних 

джерел інформації щодо організації навчального процесу,  із формами оцінювання знань у 

межах освітніх компонентів, про результати поточного, модульного та семестрового 

контролю рейтингом навчання студентів, порядком повторного проходження контрольних 

заходів. 

Також відмітили, що ознайомлені із процедурами запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів між викладачем і студентом та порядком оскарження процедури 

проведення та результатів контрольних заходів. 

 

 


