
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

опитування проведено 11.02 – 17.03.2021 р. 

 

1. Здобувачі вищої освіти 1-4 курсів. Анонімне опитування щодо 

структури й змісту освітньо-професійної програми "Системне 

програмування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" 

 







 



 

 



 
Всім удачі! 

Збільшити кількість навчальних годин з предмету програмування 

Зробити справді вільний вибір дисциплін 

Передивитися дисципліни освітньої програми, забрати непотрібні дисципліни, такі як 

філософія, Планування та обробка результатів експериментів, добдати додаткові 

години на дисципліни:"Програмування", "Програмування комп’ютерних ігор" також 

додати дисципліни, які потрібні для кращого освоєнння цих дисциплін. 

Треба зробити СПРАВДІ вільний вибір навчальних дисциплін, а не примусовий як в 

минулому році... Або взагалі не давати вибір серед наданих "фантазійних" дисциплін, 

якщо вы не можете чи не маєте ресурсів для їх реалізації. 

Лекції майже ніяк не пов'язані з лабораторними роботами. На лекціях подається одна 

інформація, на лабораторних - інша, ще й без пояснень. Для виконання лабораторних 

робіт потрібно використовувати дуже застарілі програми, які частково або зовсім не 

працюють на Віндовс 7, 10. Часто в лабораторних потрібно написати програму тими 

засобами, які ми до цього не вивчали, наприклад створити сайт, гру або вивести 

діаграму. В таких випадках хотілося б, щоб викладачі пояснювали студентам як 

виконати такі завдання. Також, на 3 курсі ми почали вивчати мови програмування, які 

ніде не використовуюються. Я не бачу сенсу в вивченні інформаціі, яку немає де 

застосовувати. 

Перш за все, студент повинен мати досить широкий вибір дисциплін для вивчення. 

Освітньо-професійна програма повинна надавати студенту актуальні знання сучасних 

технологій, які справді використовуються на сьогоднішній день. 

Студенти повинні мати можливість працювати в групах та в якості 

курсових/домашніх/дипломних мати спільний проект. Даний підхід був би більш 

ефективним, оскільки працюючи групами (5-6 осіб) студенти отримають реальний 

досвід роботи в команді, який знадобиться при подальшому працевлаштуванні. 

Також є побажання щодо зменшення кількості не профільних дисциплін або їх повне 

заміщення профільними. Крім цього, було б доцільно надати кожному студенту 

індивідуально обирати список дисциплін, які він хоче вивчати. Для того,  щоб студент 

мав можливість відвідувати ті заняття, які він обирав особисто. Звичайно, з 

обмеженнями на максимальну та мінімальну кількість дисциплін,  які може обрати 

студент. 

І найголовніше, отримані теоретичні знання на лекціях одразу повинні закріплюватися 



практичними заняттями (одразу після лекцій).  До того ж, кількість лекцій  

пропонується зменшити і кількість практичних занять - збільшити. 

Дякую за увагу. 

Зробити навчальні програми дисципліни більш гнучкішими. Оцінити  рівень складності 

лабораторних робіт, чи вистачає лекційного матеріалу на виконання контрольних та 

лабораторних. Дати більше уваги програмуванню на мовах високого рівня. 

Викладачі суміжних дисциплін не підтримують зв'язок один з одним, через що часто 

виникають непорозуміння у викладанні матеріалу студентам. 

Викладачі суміжних дисциплін не підтримують зв'язок один з одним, через що часто 

виникають непорозуміння у викладенні матеріалу студентам. Вимоги перевищують 

надану теоретичну базу. 

Більше годин дати на програмування, додати практичні заняття з них 

Оновити описи лабораторних та практичних до нових програм та додатків. 

Все влаштовує,але,як на мене програмування на мові C не дуже підходить новачкам. 

Зменшити кількість загальних предметів і залишити 3-4, але дійсно необхідних та 

актуальних. Коли у вас 7 практичних предметів, немає часу ні навчатися нормально, ні 

жити, що не дає гарного результату, лише проблеми. 

1) Прибрати непотрібні дисципліни з навчальної програми. 

Філософія на 2 курсі, коли ти навчаєшся на системного програміста.... Взагалі не 

зрозуміло як це коментувати. Також окремої уваги заслуговує фізика, по-перше, вона, 

здається, мала б бути "електротехнікою" - але від електротехніки там було тільки 

кілька незрозумілих законів, ніякої бази (хоча тут не можу стверджувати, тк я 

приєднався на 2 курсі), по-друге фізик - дуже цікавий персонаж, як взагалі можна 

викладати предмет, якщо ти жодного разу не з'являєшся на лекціях і лабораторних 

роботах? (Хоча тут можна знайти і плюс - він сам підняв статистику по 11 

питанню). 

2) Склад викладачів також заслуговує окрумої уваги. До викладачів з ФККПІ питань 

немає, але з інших факультутів є такі, які не знають як елементарно користуватись 

ПК, я розумію, що це вік і т.д. і т.п., але в умовах дистанцій ного навчання на 

занняттях це забирає доволі багато часу, було б непогано якби НАУ проводило для 

викладачів також якісь курси, для їх персонального росту. 

Обновити програму навчання, тобто вчити те що актуально на даний час і те що 

допоможе нам при роботі 

знайти вирішення проблеми обмеження в 100 учасників у гугл міті. на деяких лекціях 

буває що не всі студенти можуть на лекцію потрапити.  можна як мінімум зробити 

дві конференції в міті одночасно, щоб лектор був у обох конференціях, і щоб студенти, 

які не змогли зайти в першу конференцію через обмеження, мали можливість зайти в 

другу конференцію. 

треба йти вперед, а не стояти на місті і вивчати застарілі матеріали 

Краще контролювати виставлення оцінок викладачами. Деякі з викладачей вимагають 

мати знання, які зовсім не співпадають з рівнем навчальної програми. При цьому 

виставляючи результуючу оцінку не зважає на отримані учнем оцінки за лабораторні 

або практичні заняття, а орієнтується на свій розсуд. 

Треба звузити напрямок, вчити те що більш потрібно, не все підряд  

Повністю замінити систему навчання .  

Перш за все оновити дисципліни ,методики та технології . 

Трішки не має сенсу вивчати програми  ,мови , технології , поняття , які уже як 10 

років мінімум вийшли з вжитку та не використовуються . 

Взагалі  ,дистаційка ТОп , і так вчимо " хрінь " , а на дистаційному цієї хріні все менше 

й менше , тому залишається багато часу на вивчення свого , більше потрібнішого , 

аніж якихось старих технологій , які використовуються тільки в межах вузу і тілки в 

межах лабараторної роботи. 

хотілося б бачити більше лекцій з програмування у розкладі 

Оновіть програму 

Змініть програму на актуальну, спитайте в студентів що вони хочуть вчити, а не 



робити нікому не потрібні лабораторні з застарілих предметів, які ведуть викладачі, 

які бачили ще перші аом, зробіть так, щоб після закінчення вузу, студену не було 

потрібно йти на курси чи вчити самому кучу матеріалів для отримання робити, лише 

черещ те, що він 4 роки вчив придмети, які були актуальні  ще в 2005 

Немає побажань  

На данний момент у моєї групи немає викладача з практичних занять з предмету 

"Організація баз даних". Напевно, це через те, що лектор (Халімон Н. Ф.) настільки не 

в адкеваті, що ніхто не хоче з нею співпрацювати. Пояснення геть незрозумілі, хід 

думки зрозуміти неможливо, вимоги для отримання оцінки теж не зовсім ясні, просто 

набір слів та стрибки з теми на тему. При цьому ця людина має право нас оцінювати і 

буде це робити. Я би хотів якось це змінити, але я розумію, що мені це не вдасться. 

Навіть якщо я почну щось робити для цього, мене просто закидають камінням та 

скажуть "роби як всі", "ми терпіли і ти стерпиш". Це лише один з випадків. А такі 

сиутації трапляються кожний семестр. 

Слідкуйте за новими технологіями та оновляйте дисципліни 

Оновити освітьньо професійну програму яка буде актуальною на 2021 рік 

Программа застаріла, дуже багато зовсім не актуального матеріалу. 

Такі предмети, як Архітектура Компьютерів та ДЕК, потребуют зміни викладачів на 

більш компетентних. 

Звільніть усіх викладачів старше 50, відмовтесь від обладнання та книжок радянських 

часів, не використовуйте програми навчання яким більше 20 років. Прогрес не стоїть 

на місці, а кваліфікація яку я отримую у НАУ буде максимум достатнья для роботи 

прибиральником у тому самому НАУ. Дякую що витратили мій час, було дуже приємно 

отримувати ті мізерні копійки які ви називаєте стипендією в обімн на відсутність 

адекватних навичок по моїй спеціальності. 

На предметі програмування вивчати більш актуальні мови програмування.Через те що 

мова програмування C basic не є актуальною сьогодні,все важче знаходити 

інформацію,людей,приклади які пов’язані з нею. 

Оскільки часом виникає проблема "як коректно виконати лабораторну роботу?" і 

студенти змушені дуже багато часу приділяти виконанню лабораторних робіт, то , 

на мою думку, необхідно , щоби з деяких предметів були практичні завдання, на яких би 

детально пояснювалося як саме їх виконувати. Перш за все, хотілося б, щоби 

студентів залучали та пропонували різні стажування /роботу, яку можна 

співставляти з навчанням/ практики (навіть,якщо знання студента не ідеальні, 

необхідно, щоби на «стажуваннях» навчали студентів реально тому, що знадобиться 

у роботі) . Дуже розчаровує, коли намагаєшся все старанно вчити, залишаєшся на 

академічній стипендії, однак не розумієш, як деякі з набутих знань ти зможеш 

застосувати у майбутньому. Тож, на дисциплінах має подаватися більше актуального 

матеріалу, який можна буде застосувати за фаховою діяльністю, а також матеріал, 

необхідний для особистісного зростання. Мають даватися необхідні вектори 

розвитку, певні підказки , заохочення до участі та розвитку в чомусь  (адже часом 

самостійно змусити себе щось вивчати дуже складно), необхідно частіше 

влаштовувати лекції-зустрічі /конференції студентів  з різними людьми, що працюють 

у ІТ. 

Більше програмування 

Вже висловив. 

Більшу увагу приділяти предметам за профілем,ніж загальноосвітнім предметам 

Мене все влаштовує 

та все одно нічого не зміниться 

звернути увагу на програми, які використовують,бо багато з них є застарілими і не 

відповідають сьогоднішньому попиту в ІТ структурі 

мало лекційних занять з програмування 

Побажань немає 

 



 
 

2. Стейкхолдери. Пропозиції та зауваження щодо вдосконалення 

освітньо-професійної програми "Системне програмування" першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп’ютерна 

інженерія" 

 

 

 

 



 

 



 
Перелік компонент освітньо-професійної програми цілком можуть забезпечити 

програмні компетентності та програмні результати навчання  першого (бакалаврського) 



рівня вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" 

Не зрозумілим є те, що для вивчення начебто профільних дисциплін для цієї освітньої 

програми (Системне програмування, Системне програмне забезпечення) виділяється 

часу менше, ніж для інших дисциплін (наприклад Архітектура комп’ютерів, 

Комп’ютерні мережі). 

Повысить качество материала и лабораторных работ ( ввести практику целостных 

проектов, в которых обьедены несколько тем - клиент-сервер, многопоточность, 

кроссплатформенность, оптимизация с целью экономии ресурсов и увеличения 

производительности) - по итогу у студенты обретают навык работы в команде, работы 

над проектом и понимание процесса разработки ПО, накапливаются проекты на GitHub 

которые в дальнейшем можно добавить в резюме и показывать при устройстве на 

работу. 

Зазначено вище. 

Актуальний, якщо використовувати сучасні стандарти и засоби. Якщо програмування, 

то ніяких блокнотів та мов які вимерли. Використовувати більш сучасні С/С++ ( для 

розробки вбудованих систем), Python (для швидкого навчання основам, скриптам та 

программ тестування), JS/Go - для розробки сайтів; і т.д 

При перегляді ОП врахувати досвід закордонних програм 

Освітня програма на навчальний план орієнтовані на підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів на потребу ринку праці в галузі  

Комп'ютерна інженерія (Системне програмування) 

немає 

немає 

Дякую! 

Все добре, дякую!  

Все добре!  

На мою думку, необхідно значно підвищити кількість кредитів з компоненти ОК13 

Системне програмування  (саме це, судячи з назви, має бути ядром програми) за рахунок 

нефахових компонент 

Інтегрувати програми з професійними стандартами 

Зауважень і пропозицій немає. 

 

 
 

3. АНКЕТА  ДЛЯ  РОБОТОДАВЦІВ 

освітньо-професійна  програма "Системне  програмування"  

 

 



 





 
Комп’ютерна інженерія 

З наведеної інформації про фахову підготовку бакалаврів і магістрів чітко не 

простежується яких фахівців веде підготовку ВУЗ, тобто маємо фахівців з 

адміністрування мереж чи програмістів. 

не володію інформацією 

Освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю 123 відповідає основним 

вимогам до формування. Компетенції та освітні компоненти, які їх забезпечують, 

дозволять підготувати конкурентного на ринку праці фахівця. 

Вважаю ОПП такою, що забезпечує вимоги роботодавців. Запрошуємо випускників цієї 

спеціальності до роботи асистентами та старшими викладачами у Державному 

університеті телекомунікацій. 

було б добре додати по переліку дисциплін "Теорію автоматичного керування" 

бажано було б додати дисципліну "Математичне моделювання та оптимізація систем і 

процесів" 



Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Системне програмування» є 

необхідним для подальшої роботи. 

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Системне програмування» є 

актуальним і необхідним. 

 

 
 
Висловлюємо велику подяку рецензентам: 

 заступнику директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації 

НАНУ, д.т.н., професору Додонову О.Г.; 

 завідувачу відділу Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, член-

кореспонденту НАН України, д.т.н., професору Кузнєцову М.Ю.; 

 завідувачу кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української 

академії друкарства, д.ф.-м.н., професору Огірко І.В.; 

 професору кафедри КБЗІ КНУ імені Т.Шевченка д.т.н., с.н.с. Наконечному В.С; 

 головному бухгалтеру ТОВ «Байва Україна» Панфіловій О.М.; 

 головному бухгалтеру ТОВ «Пежо Сітроен Україна» Андросовій О.Ф. 
 

Щиро  дякуємо  нашим  стейкхолдерам  за  проявлений інтерес,  активну  участь  в  

обговоренні  програм  та  цінні рекомендації.  

 

Результати опитування, зауваження та пропозиції розглянуто на засіданні кафедри 

комп’ютеризованих систем управління ФККПІ (протокол №6 від 22.03.2021 р.) 

 


