
Анкета для опитування випускників 
Шановні випускники! 

Запрошуємо Вас пройти анонімне анкетування. Ваші відповіді дуже важливі для нас і будуть 

використані для удосконалення системи оцінювання якості освіти на фізичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Будь ласка, оцініть різні характеристики отриманої Вами освіти за п'ятибальною шкалою (1 -5), де: «1» 

– незадовільно, «5» – відмінно. 

*Обов’язкове поле 
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14. Які предмети, на Вашу думку, необхідно ДОДАТИ до освітнього процесу? 

-хотелось бы больше практики (не лаб, а именно учиться применять свои знания в реальной 

жизни, учиться собирать какие-то прикольные штуки (те же дроны, например)) 

инновационность должна быть не только на словах; 

-Комп'ютерне моделювання; 

-Для освітньої програми «фундаментальна медична фізика» - анатомія; 

-Теорія груп для ФВЕ, збільшити кількість курсів з програмування; 

-Не знаю; 

-Компьютерное моделирование в биофизике; 

-Біофізика, англійська мова рівня advanced; 

-Проектування (для створення експереметальних установок); 

-Креслення. Відкриває багато можливостей інженерного спрямування. Збільшити кількість 

годин на загальну фізику; 

-Повноцiнне програмування на пайтонi, машинне навчання (з 2 курсу хоча б), бiльше теорiï 

вiдносностi, чисельних методiв, не забирати ОВТА у частини груп на курсi ; 

-Пайтон; 

-Роботу з комп'ютером; 



-Комунікації в науковому середовищі; 

-Гендерні проблеми; 

-Зробити курс економіки та права більш детальним. Курси програмування інших мовах, 

окрім С++; 

-Виборність курсів; 

-Педагогіка; 

-Ніякі; 

-*Функан *Mат логіка *Hормальний курс теорвіру (а не ота фікція що була з паном 

Гнатовським), *Mат стат (якого ну дуже не вистачало і було настільки складно вивчити 

після трьох років вивчення виш мату з пані Бєлих на майже усіх предметах, яка насправді 

дай Боже щоб 2+2 без своїх листочків порахувала та пояснила, не те що вже більш складний 

матеріал, за який вона радо бралась і псувала студентам оцінки та нерви, не навчаючи зовсім 

нічому а деканат і пан Макарець в особистості просто розводили руками на всі скарги з 

приводу не компетентності данного викладача) *Нормальний курс програмування, а не 

знущання з фразами "ви вже це все маєте знати і вміти зі школи, нашо ви сюди прийшли як 

нічого не вмієте" *Oбчислювальні методи та аналіз данних також на факультеті фізики в 21 

столітті МАЄ йти разом з програмуванням, ажде, наприклад, астрономія наразі вся 

побудована на обчисленні та аналізі данних і ніхто вже в телескопи не дивиться. У фізиці 

також зараз вже все прив'язане та переплетене з програмуванням та машинним навчанням, 

яке, нажаль, нам окрім Васильєва, до якого мені не пощастило потрапити до групи, ніхто не 

викладав. *нормальне фізичне виховання та прив'язування студентам здорових звичок, адже 

цікавіше горілки на ямі першокурсники чомусь не бачать серед запропонованого досугу, а 

проблема ця криється аж зовсім не у студентах, які приходять до вас дітьми 

налаштованними справді стати крутими вченими, а не алкоголіками й наркоманами В 

цілому, програма факультету безнадійно застаріла, і всі викладачі, які проголосували за 

пана Макарця, який до речі теж нічому не навчав весь свій курс та просто розважав публіку, 

підписали факультету білет в 1 кінець на віки; 

-Програмування по спеціальності, кілька прикладних спецкурсів з сучасним обладнанням ; 

-Програмування (більше годин, інші мови крім С++), обробка експериментальних даних 

(спецкурс з Мягченко надто специфічний і не дає загальних знань по роботі з даними; 

вміння працювати з програмними пакетами типу оріджина чи матлабу потрібне з першого 

семестру), цифрова електроніка; 

-Більше теоретичних дисциплін; 

-Замінити всі спецкурси медфіза; 

-Програмування; 

-ЗТО; 

-Все ок; 

-ВСТУП до теорії груп --- теорія груп у вигляді у якому вона була -- це не теорія груп! Рух 

пучка у сучасних прискорювачах ФВЕ; 

-Ніби кількості найменувань вистачає, проте не в усіх коректний обсяг і якість ; 

-Асимптотичний аналіз, який був би корисним для теоретичних наукових робіт ; 

-Дуже мало розповідається про сучасні теорії, відкриття та дослідження.  
 

15. Чого Вас, на Вашу думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці? 

-Програмування; 

-английский, на который мы дружно забили на первом (и последнем же, кстати, курсе и 

который обьективно не очень преподавался) ну и опять же применять знания на практике ; 

-Презентувати себе та результати своєї роботи; 

-Працювати; 



-Робота з сучасним обладнанням; 

-Не знаю; 

-Современные языки программирования; 

-Програмування в python, matlab; використання machine learning; 

-Мало часу приділено вивченню програм для обробки експерементальних результатів ; 

-Спеціальність, на мою думку, наукова й прямому свому призначенню може не відповідати 

лише через нестачу лабораторного обладнання. Якщо розглядається ненаукова робота, 

візьміть приклад із сусіднього факультету хоч якось залучати роботодавців-партнерів; 

-Як продавати свій продукт; 

-Комп'ютерна орієнтованість; 

-Комунікації з людьми; 

-Немає сучасних лабораторних робіт з теорії конденсованого стану: надпроввдність, 

відсутність можливості попрацювати з бозе-ейнштейнівським конденсатом, з 

експериментами з холодними атомами; 

-Поки важко відповісти; 

-Мало семінарів, де розбирають проблеми фізики сьогодення; 

-Бюрократія; 

-Комунікативним вмінням; 

-; 

-Софт скіли - без них зараз нікуди вміння об'єктивно та адекватно оцінювати свої знання 

(привіт пані Бєлих і її безкінечним недопускам) Вміння приміняти свої знання на практиці 

(так, застарілі лаби, на яких ми не робили нічого, що сприяє бусту знань зовсім не 

допомагають) англійська мова, яку я поховала вступивши на фізичний факультет, адже мало 

того, що викладачі самі не в змозі правильно вимовляти слова, але і викладається мова лише 

на першому курсі, але лицемірно видали на 4 екзамен з англійської; 

-Основи педагогіки, психології; 

-Надто обмежені знання з програмування (навіть при повному виконанні навчального 

плану, оцінка "відмінно"); 

-Практична робота, її було мало; 

-Не навчили методології наукових досліджень; 

-Всьому; 

-Розв'язання реальних професійних задач; 

-Як шукати роботу; 

-Заробляти гроші фізикою; 

-Geant4 - на парах його не вчать, а лише вимагають. Довелося все самому вчити в бою, 

оскільки на парах нічого не пояснювали. Через це вивчення було лише у вільний час та 

зайняло набагато більше часу! Розрахунок похибок у ФВЕ: були загальні слова і примітивні 

речі, але практичного застосування на реальних даних ФВЕ (не ядерної фізики!) не було. 

Confidence limits, unfolding of the data, матриці корреляції як враховувати не було. Принцип 

роботи сучасних прискорювачів (бета/альфа функції пучка, емітанс, бетатронні осциляції, 

фокусування квадруполями, дисперсія, що таке train) --- нічого із цього не було. Зате були 

лекції про прискорювачі 50 річної давнини, що стоять у музеях; 

-Не навчили, де можна застосовувати знання. Таке враження, що ми вчилися суто ради 

знань; 

-Недостатньо теоретичних навичок. Деякі спеціалізовані теор курси мають гучну назву, 

проте це все що в них є, на лекціях обговорення якихось загальних речей ; 

-Хотілося б мати курс програмування на більш поглибленому рівні; 

-Начебто, все, що потрібно для ринку праці на папері в описі спеціальності є. Але іноді 

курси обмежуються якоюсь дуже вузькою темою, іноді в курсі бракує практики 



застосування знань для вирішення задач у реальному світі... Не подобається "механічність" 

викладання курсів. 

 

16. Які предмети, на Вашу думку, можна СКОРОТИТИ частково, або повністю у 

освітньому процесі? 

-; 

-гуманитарные предметы, они у нас все равно совершенно не актуальны и не соответствуют 

положению дел в настоящее время; 

-Спецкурси, які повторюються; 

-Мат.мод; 

-Не знаю; 

-Гуманитарные; 

-Основи електроніки, художня культура, основи підприємництва і трудового права, фізика 

газів; 

-Математичні курси займають значну частину освітньої програми на початкових курсах; 

-Всі, що повторюють один одне зі спецкурсів. Електроніка була формальним предметом.  

-Гуманітарний предмет, що читається на 1 курсі. Лабораторні із спецкурсу погані. Або 

вдосконалити, або забирати; 

-Гуманiтарнi, по типу соцioлогiï; 

-Всесвітню культуру, вступи до унів студій і тп; 

-Всі дисципліни андрєєва і анчишкіна; 

-Термодинаміка, повторення курсу молекулярної фізики; 

-Історію України та української культури, логіку, етику; 

-Майже всі гуманітарні курси. (Історія, Етика, Унів. Студії); 

-Методологія та організація наукових досліджень; 

-Ніякі; 

-Клас мех - ми його вчили самостійно, адже шоукейси Макарця з перекатанною книгою 

Ландау наперевіс аж ніяк не допомогли у опануванні цієї науки лаби - вони наразі просто 

трата часу з перекатуванням друг у друга результатів і теорії з методичок, яку не можуть 

внятно пояснити навіть лаборанти факультету, а лаби з Губановим, який забуває що  саме ти 

йому здаєш взагалі додають пікантної нотки ненависті до факультету в цілому, через 

допускання вже неспроможної працювати на рівні людини до освітнього процесу практика 

зовсім не зрозуміли сенсу цього дійства всією группою. це було марнування часу,  як і 

обов'язкова викладацька практика для магістрів предмети пані Вербінської - жах без краплі 

сенсу; 

-Ті, які повторюють теорію попередніх; 

-Фізика фазових перетворень і критичних явищ (дуже складний і специфічний курс, який 

радикально випереджує програму інших дисциплін); 

-Занадто багато космології; 

-Дек; 

-Тфкз; 

-В програмі навчання все чудово, але на практиці багато чого в магістратурі читається на 

жахливому рівні, то важко відповісти прямо. Бо навіть якщо прибрати якісь дисципліни, 

нові навряд будуть викладатися краще; 

-Укр мова; 

-ВУС, Філософія; 

-Сучасні ядерні експерименти Темна матерія Astroparticle physics Спец моделювання 

Екзотичні ядра; 



-Класичну механіку. Або ж викладати її якісно - менше філософії і більше фізики; 

-Гуманітарні курси типу філософії, історії, української мови, студії -- це все обов'язкові 

курси, які не можна формально прибрати, проте вони є суцільною імітацією, яка не несе у 

собі жодної користі, а викладається суто "для галочки", бо ж "всі все розуміють, так треба". 

В ідеалі не скоротити, а дати кредити на предмети за РЕАЛЬНИМ вибором, з можливістю 

реального вбудовування в розклад, проте в тому стані що зараз, краще просто скоротити. В 

цілому всі курси з фізики та математики так чи інакше корисні; 

-Математичне моделювання, тому що воно мало чого навчає в порівнянні із курсом 

програмування на першому курсі; 

-Гуманітарні та ті, призначення яких викладачі самі не знають, тому розповідають, що їм 

заманеться. 

 

17 . Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу на фізичному 

факультеті. 

-; 

-сменить преподавательский состав на более компетентных и практикующих знания людей 

(это относиться не ко всем, есть отличные преподаватели, но их настолько мало, что 

теряется вера в науку в украине и в жизнь заодно); 

-Краще контролювати якість отриманих знань і орієнтуватися на якість студентів, а не 

тільки на їх кількість; 

-Викладачі повинні навчати, а не накидувати купу задач, та вимагати самим зрозуміти їх ; 

-Замінити викладачів які нічого не роблять (таких половина на старших курсах), закупити 

нове обладнання; 

-Мені здається, викладачам треба частіше спілкуватися один з одним і не розповідати 

поверхнево одну й ту саму тему декілька разів, ще й по-різному, наприклад, про функцію 

Гріна. Ще іноді на деяких предметах розповідали майже поверхнево матеріал, який 

необхідно було використовувати у задачах, а через півроку, той самий матеріал розповідали 

більш поглиблено для розв'язку схожих, іноді і легших задач, можливо, так і повинно бути, 

але мені не дуже зрозуміло навіщо. Мене це трохи заплутує, особливо з функцією Гріна.  

Прислушиваться к студентам чаще; 

-Зробити нормальні дошки в лекційних аудиторіях (не деяких погано пише крейда) ; 

-Менше теорії і більше практики і експерементів; 

-Частіше робити контрольні, особливо на молодших курсах. Студенти не мають 

розслаблятись, піддаючись принадам Болонського процесу; 

-Покращити вмотивованiсть викладачiв i зробити програми навчання бiльш сучасними, 

близькими до проблем сьогодення; 

-Поставте хороші дошки; 

-Змінити декана, пустити туди людину, що розуміє сучасні потреби; 

-Зробіть нормальне дистанційне навчання, онлайн лекції хочаб Електронні журнали з 

поточними оцінками, можливість не формально обирати курси; 

-Інколи, наприклад, як у випадку з курсами мат.аналізу та квантової механіки, рівень знань 

та навичок викладання дуже відрізняється у лектора та семінаристів. Було б непогано, як би 

викладати на семінарах такі складні курси ставили більш кваліфікованих викладачів, які 

здатні доносити інформацію до студентів хоча б приблизно на рівні лектора та вирішували 

на аудиторних заняттях актуальні задачі на думку лектора; 

-Зробити виборність курсів, а не лише кафедр; 

-Жодних пропозицій; 

-Немає; 



-гнати в шию пані Бєлих, Тарнаву і ко та найняти нормальних викладачів, які ладні пояснити 

прості речі просто, як це роблять пані Майко та Хотяїнцев не допускати зовсім утративших 

глузд любителів "йти туди, де пахне сигаретами та коньяком" посеред заліку до викладання 

дисциплін; 

-Перший і другий семестр дуже відрізняються за кількістю тижнів внаслідок чого в 

першому часу не вистачає на аудиторне вивчення дисциплін; 

1) Замінити викладача Білоножко Н.Є. Тоді і на факультатив з англійської стануть ходити 

люди, і перший курс для її групи стане продуктивнішим. 2) Синхронізувати програми лекцій 

і семінарів. На перших курсах це складає дуже відчутну проблему, коли семінари втікають 

наперед, і ти на них категорично нічого не розумієш. 3) Переглянути старі програми 

предметів першого семестру, розраховані на сесію у січні. 4) Утеплити врешті фізфак. Коли 

тобі погано на парах, то і ходити на них не хочеться; 

-Прислухатись до студентів, не заганяти студентів в рамки, шукати діалогу ; 

-Провести тестування всіх викладачів і непридатних позбавити роботи ; 

-Наймати професіоналів (наприклад з інститутів НАНУ) для викладання в магістратурі; 

-Не знаю; 

-1)Треба оновлювати персонал молодими викладачами!!! Досвідчені кадри це чудово для 

налагодження контактів із лабораторіями в усьому світі. Але їм не обов'язково читати 

лекції, які вони вже не можуть читати!!!! 2) Об'єктивне оцінювання. У кожного предмета 

повинен бути список КОНКРЕТНИХ завдань, за вирішення чи відповідь на які ти отримуєш 

КОНКРЕТНУ к-ть балів! Зазвичай білети виглядяють так: Білет №8 1. Теорія розсіяння 2. 

Поляризація світла 3. Сучасні експерименти Що тут писати? Як на таке відповідати? Як це 

оцінюється взагалі???? Як викладачу сподобалось, так і оцінюється. Підготуватись 

неможливо. Лише шпори та бомби. Оскільки 1 питання розуміє під собою цілий розділ 

книги, що згадати по пам'яті зазвичай неможливо. І це взагалі не одиничний випадок. 3) 

Викладачі мають вимагати лише під час екзамену/ самостійної роботи. Під час навчального 

процесу, вони повинні НАВЧАТИ/пояснювати матеріал. А не розповідати смішні історії из 

життя, вести пусті балачки чи казати студентам, щоб самі намагалися розібратись!!!! Я 

витрачаю свій час на парах саме для того, щоб мені допомогли швидше навчитися! 

Самостійно я і дома можу вчитись, не витрачаючи 2 години в метро на проїзд. 4) Контроль 

за викладачами через обов'язковий зворотній зв'язок від студентів. Це дозволить виявляти 

все те, про що написано вище та викоріняти поступово, якщо адміністрація не навмисне 

залишає викладачів, що псують освітній процес по блату;  

-Топ 1 побажання - семестр (з такою магістратурою можна аж два) самостійної роботи для 

підготовки дипломної роботи (може на бакалавраті нереально таке, зате в магістратурі 

легко). Навіть з простої арифметики 6 курсу: 3 "робочі" дні в 1 семестрі + 2 "робочі" дні в 2 

семестрі = 5 робочих днів перший семестр + цілий семестр нормальної послідовної 

спокійної практичної роботи. Звісно, що ще є 5 курс, і то все можна додатково 

оптимізувати... Ви навіть не уявляєте як це було б круто. Більш лояльне відношення до 

студентів, що відїжджають за кордон на практику/стажування/школи і тд. Це більше до 

окремих кафедр, проте і на загально-факультетському рівні присутнє. Звісно, якщо не 

оговорюється протилежне, студент мусить повністю опанувати курс, що частково 

пропускає. Проте я особисто стикався з відвертим знущанням та заниженням балів з боку 

викладача після повернення з офіційного відрядження, коли я повністю виконав 

домовлений план відпрацювань, опанував курс і в результаті більш-менш успішно склав 

іспит. Хотілось би щоб деякі викладачі мали совість і зрозуміли,  що трапляється таке, що 

студенти не відпочивати їдуть, а здобувати практичні навички, профілюватись, знаходити 

собі майбутній шлях, дізнаватись чим ж насправді реальна фізика займається (на віміну від 

того, що читають на усіх тих курсах з назвою"Сучасні ... бла-бла-бла"). Чомусь всі ніби то і 

розуміють що грошей на нормальне обладнання, нормальну кількість наукового персоналу 



нема, але поїхати хоч тошки чомусь реальному навчитись -- зась. Реальний вибір дисциплін. 

Хочу замість чогось піти на біофак щось послухати, чи на кібернетику, чи на економфак. 

Не хочу слухати на магістратурі, що "вибір є, але треба щоб вся група обрала правильний 

варіант, бо ж не набереться N осіб". Хочу не йти до нецікавого викладача і йти до цікавого. 

Не хочу думати про чиюсь там ставочку, хочу думати про свою освіту і своє майбутнє. 

Реальна можливість вчитись за індивідуальною програмою. Хочу сам набирати ті 

спецкурси, що мені цікаві. От наприклад не хочу я ставати рабом кафедри. Хочу повчити 

того там, сього сям. Знаю що це можливо, але не заохочується особливо, вважається що 

студент тупий і тільки кафедра знає що йому потрібно. Часто ніби спеціально культивується 

списування. На деяких курсах бува перевіряється запам'ятовування громіздких формул чи 

викладок, які очевидно студент має або зазубрити (що на наступний день вилетить з 

голови), або звісно ж списати. Іноді навіть викладач своїми діями натякає що можна і 

потрібно списати. Ніби в цьому є якась романтика, списати так щоб не попастися. Така 

романтика радянської системи не є прийнятною ніде в світі. "Сучасні методи" -- це не 

використання проєкторів, майстер-класів, тренінгів і тд, це хоча б для початку адаптована 

до реальності програма та адекватне об'єктивне оцінювання. Щодо кафедральних 

спецкурсів є також претензії до змісту, проте це не сюди, скоріше за все. Навіть з усім цим, 

я рекомендую і рекомендуватиму фізфак до вступу, тому що це найкраще місце в Україні 

для того, хто вирішив/ла що для нього/неї нема нічого цікавішого за фізику. І сам не 

жалкую, бо я саме таким вступав, таким й лишився; 

-Окремі спецкурси для різних кафедр. На мою думку, від об'єднаних спецкурсів значно 

страждає якість навчання. В результаті виходить, що в програші знаходяться студенти обох 

кафедр, тому що немає нормальної підготовки за спеціалізацією обраної  кафедри; 

-Більша орієнтованість на студента, а не на оцінки. Стратегія типу "більша частина групи 

завалила кр, але ми все одно рухаємось далі" не є найпродуктивнішою. Також гнітюча 

обстановка на парах, яку створюють деякі викладачі специфікою свого спілкування зі 

студентами, не є найкращою для навчання. 
 

 

18. Що ще (навички, звички, вміння) окрім знань, Ви отримали під час навчання? 

-; 

-учиться самостоятельно, спасибо Белых Светлане Петровне и ее "таланту" преподавать ; 

-Навички самостійної роботи та обробки великої кількості інформації; 

-Викручуватися з будь якої ситуації; 



-Нові знайомства; 

-Привычка учиться; 

-Вміння швидко вчитися; переконання, що до всіх складних теорій можна звикнути ; 

-Соціальні навички; 

-Хороший математичний апарат. Звичка робити все вчасно; 

-Розумiння того, що ти реально мало кому потрiбен на жаль ; мусиш освоïти тайм-

менеджмент; 

-Усе; 

-Чи не єдиною користю була робота з моїм науковим керівником, пов'язана з університетом 

лише тим, що він там працевлаштований; 

-Нічого, все важливе отримав раніше; 

-Досвід роботи в команді; 

-Непереносимість спеки, завдяки дуже холодному факультету; 

-Вміння готуватись до іспитів за 24 години; 

-Хронічний тонзиліт; 

-Нічого; 

-я навчилась вчитись самостійно, ставити собі самостійно дедлайни, цілі, складати 

самостійно навчальну программу та сама собі пояснювати навіть найскладніші речі для 

розуміння, адже покладатись на ваших викладачів немає сенсу; 

-Систематизувати літературу, файли, дані; планувати та організовувати свою роботу, не 

зупинятись на пошуку шляху вирішення певної проблеми, задачі; 

-Вміння швидко орієнтуватися в малознайомому матеріалі і не боятися незрозумілих слів ; 

-вміння розраховувати тільки на себе; 

-Від фізфаку нічого не отримала; 

-Знайомства); 

-Вміння працювати самостійно; 

-Навички, вміння; 

-Універсітет це "школа" життя; 

-Терпіння...; 

-Вміння працювати з літературою; 

-Вміння жити в гуртожитку; 

-Значно вдосконалив уміння навчатись самостійно; 

-Вміння реагувати на критику та зберігати внутрішній спокій у важких обставинах.  

 



 


