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37.1%

27.5%
24.4%

8.2%

2.7%

І курсу ІІ курсу ІІІ курси ІV курсу V курсу

У анкетуванні взяли участь 291 курсантів ХДМА

61.90%

37.10%

курсанти факультету суднової 
енергетики

курсанти факультету судноводіння



10.7%

20.3%

5.8%

курсанти мешкають з 
батьками

курсанти знімають 
квартиру

курсанти мають інше місце 
проживання

1. Місце проживання курсантів ХДМА



68%

47.4%
35.4%

24.1%

40.5%

"дають якісну 
освіту"

"добра 
репутація 
закладу"

"порада 
знайомих"

"найблище 
розташування 

до дому"

"навчаються 
знайомі та 

родичі"

2. Причини вступу до ХДМА



27.8

49.5

7.9

4.8

10%
повністю відповідає попереднім 

очікуванням

швидше відповідає, ніж не 

відповідає

скоріше не відповідає, ніж 

відповідає

не відповідає

вагаються у відповіді

Задоволені навчанням 

77,3%

3. Очікуваний курсантами результат від навчання в ХДМА
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якісна осіта

тренажерний центр

співпраця з Марлоу та іншими компаніями

якісне викладання англійської мови

цікаві дисципліни

престижність

зручне розташування в центрі міста

цікаве навчання

має гарну репутацію

добре ставлення до курсантів

гарна навчальна база 

відсутність корупції

гарна форма

можливість поєднувати роботу на судні і …

можливість працевлаштування

допомога в проходженні практики

отримання необхідних сертифікатів під час …

наявність викладачів-діючих моряків

велика частина навчання-практика 

розумна вартість навчання

сучасний заклад

4. Позитивні якості навчання в ХДМА



5. Недоліки в організації освітнього процесу ХДМА

36.40%

35.10%

32%

16.20%

16.20%

13.10%

6.90%

24.40%

недостатня кількість годин фахових 

дисциплін

незадоволенність якістю викладання 

окремих дисциплін

велика кількість теоретичних занять в 

порівнянні з практичними

незадовільність організацією заліків та 

іспитів

недостатнє використання в освітньому 

процесі компютерних технологій

незручний розклад занять 

велика кількість практичних занять в 

порівнянні з теоретичними

відсутні недоліки взагалі 



6. Якість викладання профільних дисциплін ХДМА

"Одиниця" "Двійка" "Трійка" "Четвірка" "П'ятірка"

0

3.20%

13.90%

39.70%
41.60%

Середній бал – 4.



7. Бажання курсантів ХДМА

щодо отримання додаткових знань

Морська астрономія

Управління персоналом

Навігація і лоція

Німецька мова

Двигуни внутрішнього 
згорання

Палубні роботи

Додаткові практичні 
навички

Поглиблені знання з 
електроніки 

Більше практичних занять, 
які знадобляться на судні



8. Відносини курсантів ХДМА з учасниками освітнього процесу



17.50%

18.60%

92.80%

62.90%

61.50%

3.10%

4.10%

Вік 

Науковий ступінь, вчене звання

Компетентність, вміння добре піднести 
навчальний матеріал

Використання нетрадиційних методів 
навчання

Об'єктивність при контролі

Стать

Зовнішній вигляд

9. Найбільш значущі якості викладачів ХДМА



72.90%

56%

44%

43.30%

12%

5.20%

1.70%

1.70%

Старшина групи

Інтернет-сайт академії

Адміністрація ХДМА

Викладачі

Знайомі та родичі

Газета ХДМА, бюлетень

Місцева преса

Місцеві телебачення

10. Джерела інформації курсантів щодо ХДМА



50.5%

15.8%

8.9%

1.4%

19.9%

Сприяє об'єктивній оцінці знань 

Унеможливлює прояви корупції

Створює додаткове навантаження у період сесії

Не має жодного сенсу

Потребує удосконалення існуючої системи комп'ютерного тестування

11. Ставлення курсантів ХДМА до проведення екзаменаційної 

сесії у формі комп'ютерного тестування



Аспекти матеріально-технічного 

оснащення
Задовольняє

Частково 

задовольняє

Не 

задовольняє

Наявність комп'ютерів, що 

використовуються в навчальному 

процесі

74,5% 22,1% 3,4%

Кількість місць в аудиторіях 61,5% 28,9% 9,6%

Наявність навчального і наукового 

обладнання
57,8% 33,4% 8,8%

Наявність лабораторій і 

спеціалізованих аудиторій
63,4% 29,2% 7,5%

Наявність спортивного обладнання 59,1% 30,4% 10,3%

Якість харчування в буфетах, їдальні 37,3% 33,3% 29,3%

Умови проживання в гуртожитку  (з 

числа проживаючих)
41,7% 36,8% 21,5%

12. Задоволеність матеріально-технічним оснащенням ХДМА



58.10%

36.80%

2.40% 2.70%

Впевнені у безпеці Більш впевнені чим 

ні

Скоріш не впевнені Не почувають 

безпечно

13. Впевненість курсантів у безпеці свого життя в ХДМА



34.40%

21.60%

19.20%

5.50%

1%

10.30%

До командирів

До батьків та інших родичів

До друзів

До куратора групи

До викладачів

Не бачать особи  в ХМДА 

14. До кого звернуться курсанти для захисту від можливого 

насильства у стінах ХДМА



37.50%

44.70%

17.90%

Задоволені

Задоволені частково

Не задоволені

15. Організація дистанційного навчання в ХДМА 

під час карантину



64.90%

21.60%

13.40%

Відповідно розкладу

Проведення в інший час

Проведення хаотично

16. Проведення занять та консультацій онлайн 

відповідно до розкладу.



57.4%

38.8%

3.8%

Достатньо забезпечено

Недостатньо, потреба в самостійному 

пошуку

Недостатньо, нестача інформації в 

інтернеті

17. Забезпечення навчально-методичним матеріалом для 

дистанційного навчання.



50.20%

40.90%

8.90%

не виникало труднощів, всі теми розроблені онлайн

не виникало труднощів при завданняхякі розбирались з викладчем

не відповідає формату дистанційного навчання

18. Забезпечення навчально-методичним матеріалом для 

дистанційного навчання.



62.90%

20.60%
16.50%

віддають перевагу 
аудиторній роботі

онлайн-навчання краще не вбачають жодних 
різниць

19. Перевага онлайн-освіти на думку курсантів ХМДА.


