
Анкета для опитування випускників 2021 

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. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14. Які предмети, на Вашу думку, необхідно ДОДАТИ до освітнього 

процесу? 

-Більше курсів по медичній фізиці, саме спрямування medical imaging and radioactivity; 

-Медична фізика; 

-Англійська мова для науковців; 

-Курс англійської мови; 

-Курс по правилам публікації наукових робіт; 

-Більш сучасні підходи до програмування (використання Python для обробки даних)  

обробка даних , статистичні методи що використовуються у сучасних дослідженнях (а 

не тільки вступний курс, об'єднаний з теорією ймовірності), вступ до програмування на 

python на молодших курсах (у контесті саме обробки експериментальних даних або 

моделювання, можна на прикладі лабораторних); 

-Необхідно переорганізувати кількість предметів та відповідну їм кількість кердитів. 

Інколи один і той самий предмет розбит на кілька курсів у кожного з якого мізерна 

кількість кредитів. −Додати більше предметів по спеціальності на магістратурі, 

перенесши туди деякі предмети з бакалаврату, які там зайві. Таким чином звільнити 

четвертий курс (особливо останній семестр) бакалаврату на наукову діяльність; 



-Додавати предметів не потрібно, а потрібно додати семінарів з практичним сенсом: 

наприклад, розв’язувати задачі в курсі, у якому багато теорії, див. курси Гусиніна, 

Шадури; 

-Безшийко; 

-Все добре, виключити гуманітарні предмети; 

-Англійська мова; 

-Нічого не потрібно додавати з нових курсів. Навпаки їх забагато і потрібна суттєва 

реструктуризація; 

-Більше програмування; 

15. Чого Вас, на Вашу думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на 

сучасному ринку праці? 

-Медичній фізиці в достатньому обсязі; 

-Медична фізика; 

-Навички програмування надаються в недостатній кількості і з розривами (1, 5, 6 курс); 

-Немає; 

-Практиці з фізики детекторів, взаємодії ІВ з речовиною; 

-Відсутність семінарів з правильного оформлення і публікацій наукових досліджень; 

-Не навчили того, що студент є найголовнішим у освітньому процесі. Відсутність зв'язку 

між студентами і викладачами/деканатом; 

-Проектування повноцінних програм (не скриптів) з використанням ООП 

хотілося би отримати більше практичних навичок з електроніки (хоча у нас було багато 

теоретичних курсів); 

-Як складати грамотне резюме/cv, писати супроводжувальні листи діловою мовою та 

проходити співбесіду; 

-Це дуже суб'єктивне питання, оскільки ринок праці для фізики дуже широкий, 

починаючи від чистої теорії у галузі гравітація, тверде тіло, закінчуючи 

програмуванням у фізиці частинок. Якщо виділяти найголовніше, то, звичайно, більше 

практичних завдань, разом з викладачем; 

-курсам Безшийко; 

-Де зараз потрібні фізики; 

-До наповнення тієї частини освітньої програми яка стосується безпосередньо роботи 

фізиком претензій практично немає. Є проблеми з організацією навчання. 

Комунікації; 

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

повністю у освітньому процесі? 

-Гуманітарні; 

-Менше курсів про фізику реакторів; 

-Все гуманітарне; 

-Всі, пов'язані з електронікою; 

-Повністю усунути всі курси 4-6 років навчання Безшийка О.А. Скоротити курси 

Онішука Ю.М. і Аушева В.Є. Актуалізувати курси Ермоленка Р.В.; 

-Астрофізика, етика, інтелектуальне право; 

-Курс Астрофізики (бо він занадто тривіальний для магістрів), більшість гуманітарних 

курсів; 

-Програмування на мові FORTRAN 

гуманітарні предмети, по можливості; спецкурси зі схожим змістом, бо краще цей час 

витратити на наукову роботу; 



-Ті, що змістовно дублюють одне одного; 

-Скоротити Астрофізику експериментальну Аушева. Обєднати курси Шарапова и 

Горбара в щось одне; 

-прибрати Безшийко; 

-Астрофіз; 

-Частину гуманітарних предметів варто скоротити. Я не розумію для чого майже в 

кожному семестрі щось гуманітарне. При цьому такі курси зазвичай ще й могли бути 

розбиті між кількома викладачами, які вичитували ніяк не пов'язані між собою частини 

матеріалу. Це робить такі курси абсолютно нейприйнятними до сприйняття чи 

засвоєння і виглядає збоку як невдала/нераціональна спроба додати викладачам 

потрібні години до навантаження будь якою ціною. Варто залишити лише курси які є 

обов'язковими для класичної освіти (типу філософії). Ще складається враження, що ці 

гуманітарні курси додають в збиток основним профільним предметам; 

 

17. Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього 

процесу на фізичному факультеті. 

-Утеплити; 

-Менше теорії більше практики; 

-Більше практичних занять, особливо пов'язаних із астрономією; 

-Немає; 

-На магістратурі не потрібно так багато курсів. Студенди мають більше часу приділяти 

науковій роботі; 

-Необхідна негайна актуалізація предметів що викладаються. Та заміни деяких 

викладачем, що не справляються з викладанням дисциплін; 

-Треба запровадити систему оцінювання студентами кожного курсу і викладача. Зараз 

відсутня будь-яка комунікація щодо доцільності і корисності курсів; 

-На молодших курсах мені здавалося, що навчання фізиці на факультеті в основному 

полягає в розв'язуванні задачок де є "правильний" шлях вирішення і більша частина 

зусиль іде на те щоб вгадати відповідний "трюк". Оскільки моєю ціллю завжди було 

стати дослідником, у мене виникло відчуття, що я отримую не зовсім ті навички які 

мені потрібні. Було би гарно змістити фокус на навчання вирішенню практичних задач, 

що схожі на ті, які зустрічаються у справжній науковій діяльності (як у лабораторних, 

коли нема наперед відомої правильної відповіді і потрібно самому подумати про методи 

обробки даних що використовуються). Окрім цього, мені здається потрібно припинити 

"особливе відношення" до олімпіадників та студентів з відомих фіз-мат шкіл. Це веде до 

необ'єктивного оцінювання. Мені відомо про кілька випадків коли такі студенти 

продовжували отримувати відмінно на протязі всього навчання, хоча нічого не робили 

і їх знання зовсім не відповідали вимогам курсу. Також було би гарно якби викладачі 

однаково відносились до дівчат і хлопців. Занадто часто я чула, що якщо дівчина гарно 

вчиться, то вона "організована"/"підготувалась"/"завчила", а якщо хлопеці робить те 

саме, то він просто "розумний". Особливо різне відношення відчувалося на 

лабораторних, коли щось робити пропонують хлопцям, які не вміють і не хочуть, навіть 

якщо дівчина об'єктивно краще справляється зі схожими задачами і проявляє інтерес. 

-Змінити кількість кредитів на магістерську та бакалаврську роботу. 12 кредитів - це 

смішно, вважаючи що семестр заповнений нікому не потрібними предметами та 

практиками; 

-Зробити дедлайни на дипломну роботу більш чіткими, бо точні дати були сказані аж у 

посередині травня. Зробити 60\60 кредитів із 120 на диплом і всі курси, як, наприклад, 

в Європейських країнах; 



-Безшийко; 

-Приберіть гуманітарку, будь ласка; 

-Збільшити кількість кредитів на кожен предмет, при цьому зменшивши їх кількість; 

-Навчання у бакалавраті до 4 курсу практично не викликає запитань. Єдине з чим там 

були проблеми це те що на деякі профільні предмети просто не вистачало годин 

викладачу щоб викласти весь матеріал на лекціях. Яскравий приклад ТФКЗ. Одна лекція 

раз в два тижні це просто сміх, а цей предмет справді важливий і потрібний на 

страрших курсах. Основні проблеми починають виникати на 4 курсі, а особливо гостро 

відчуваються у магістратурі. Одна з головних проблем в тому, що ідеологічно єдиниі та 

цілісні курси виходять розбитими на купу маленьких шматків. Наприклад курс 

"Калібрувальні теорії" і курси "КЕД" та "Прикладна КЕД" дуже тісно пов'язані. При цьому 

перший побудований як чисто лекції, інші як майже чисто практика. Було б просто 

прекрасно зібрати ці два курси у один великий не лише з лекціями а й з семінарами. 

Іншим прикладом є курси з фізики твердого тіла. Їх було чимало: "Методи КТП у фізиці 

багаточастинкових систем", "Методи КТП в теорії конденсованого стану", "Додаткові 

розділи теорії конденсованого стану", "Сучасні методи квантової теорії поля в фізиці 

твердого тіла", ... Всі ці предмети є фактично складовими одного великого курсу і 

оцінюються в 3 кредити. При цьому частини могли читатись різними викладачами або 

з перервою в семестр через що багато чого успішно забувалось. То чому б не зробити 

один нормальний великий курс (по типу матаналізу в бакалавраті) чи два курси (як 

основна частина і додаткові розділи) і оцінити це у нормальну кількість кредитів.  Це 

стосується не лише описаних вище курсів, а і усієї програми в цілому. ФФ дає спарвді 

потужну базу знань, але через таке розпорошування якісь освіти нажаль падає. В 

результаті ми отримуємо диплом у якому виписано 10 курсів по 3 кредити замість 3 

курсів по 10. У світі 3 кредити це зазвичай щось оглядове і дає поверхенві знання, а 10 

це уже повний змістовний курс, який ми по факту і проходимо. Деякі курси могли б 

бути досить корисними, але по факту такими не стали. Наприклад курс "Спеціальні 

методи програмування та моделювання у фізиці ядра та елементарних частинок" міг би 

стати в нагоді в реальних дослідженнях при виконанні чисельних задач які часто 

виникають. Проте нажаль курс був наповненим непотрібною історією про розвиток 

комп'ютерів та їх архітектур, а практична частина містила застарілі методи. При цьому 

від нас вимагали написання програм мовою FORTRAN старого стандарту (1977 або в 

кращому випадку 1990 року). Сучасні стандарти мов FORTRAN та C++ містять вбудовані 

можливості для паралельного програмування, а те чого нас навчали згодиться у 

кращому випадку для розбору старого коду наукового керівника, але ніяк не для 

написання сучаної продуктивної програми для вирішення складних задач. Також деякі 

курси мають практично неможливу для сприйняття форму подачі. Наприклад курс 

"Експериментальна астрофізика частинок" зводився до того, що впродовж пари 

студенти по черзі перекладали чи переповідали слайди з презентації, а в кінці пари 

писали тест по цій презентації. Особисто мені (і мабуть не тільки мені) важко 

засвоювати інформацію таким чином. Вважаю, що курси, нехай навіть оглядові, мають 

викладатись більш стандартизованим чином. Крім того тест майже на кожній пару це 

занадто, особливо для курсів які спрямовані на розширення кругозору і не є суто 

профільними. Також, цей курс в програмі значиться як курс, що викладається 

англійською мовою, але насправді таким не є. 



 

19. Що ще (навички, звички, вміння) окрім знань, Ви отримали під час 

навчання? 

 

-Навички спілкування з замовниками; 

-Багато чого; 

-Дружбу і радість; 

-Знайомства з вченими закордоном, можливість брати участь у відомих 

експериментах; 

-Гарних друзів; 

-Навички пошуку інформації в інтернеті, навички англійської, росстановка пріорітетів  

робота з експериментальним обладнанням, навички програмування, обробки даних 

-Ті навички, яких набув самостійно; 

-Навички професійної розмови на рідній мові та на англійській. Навички знаходження 

можливостей по світу; 

-Безшийко; 

-Вміння реалізовуватись і розвиватись; 

-Навчання на ФФ дало мені дось великий запас знань, але найважливішим чого я 

навчився це вміння усі ці знання застосовувати при вирішенні реальних проблем. 

 

 

 

 


