
Анкетування проводилось в період з 1 по 20 листопада 2019 року на
базі Навчально-наукової лабораторії соціальних опитувань та аналізу
якості надання освітніх послуг Факультету міжнародних відносин
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061 Журналістика
186 Видавництво та поліграфія
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право



Критерії оцінювання Критичний Низький Достатній Високий
Рівень задоволеності навчанням на  обраній Вами спеціальності
Рівень актуальності змісту навчальних програм з дисциплін
Рівень застосування інтерактивних технологій в навчанні (ділові ігри, дискусії, 
мозковий штурм, Case study тощо)
Рівень застосування технічних засобів в навчанні  (мультимедійного обладнання, 
власних мобільних пристроїв, доступ до інтернету)
Рівень навчально-методичного забезпечення (підручники, методичні 
рекомендації, посібники)
Рівень інформаційного забезпечення (репозитарій НАУ, сайт, доступ до 
інформаційних баз даних)
Рівень професійності  викладачів 
Рівень організації та проведення практик
Рівень організації самостійної роботи студентів
Рівень якості проведення навчальних занять (ефективність методів викладання і 
навчання)
Рівень забезпечення належних умов для участі  в науковій роботі
Рівень можливості вільного вибору навчальних дисциплін
Рівень об’єктивності оцінювання Ваших навчальних досягнень
Рівень оцінки перспектив працевлаштування на ринку праці

Друже!
Ми щиро вдячні тобі за обрання Національного авіаційного університету для навчання.
Ми хочемо зробити твоє навчання більш комфортним, цікавим та якісним. Для цього нам необхідно дізнатися твою
думку. Твої відповіді на запитання анкети є цінними для нас, тому просимо відповідати максимально відверто, що
допоможе нам об’єктивно оцінити рівень якості реалізації освітньо-професійних програм ФМВ.
Зверни увагу, що це анкетування є анонімним і добровільним.
Ваша спеціальність / освітня програма (обрати зі списку) ________________

Висловіть Ваші зауваження та пропозиції:___________________________________________________
Дякуємо за Ваші відповіді!

3https://forms.gle/PcWTnixv1KPLMqcw5

https://forms.gle/PcWTnixv1KPLMqcw5
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061 Журналістика:
 більше практики на каналах чи журналах, в реальних умовах
виробництва

186 Видавництво та поліграфія:
 корисно було б запрошувати людей, які дійсно працюють у цій сфері
та можуть поділитись досвідом
 вкрай не вистачає можливості обирати навчальні дисципліни,
оскільки мультимедіа та поліграфія охоплює так багато різних
дисциплін та професій, було б не погано дати можливість студентам
сфокусувати увагу на конкретній галузі (наприклад, цифрова обробка
аудіо та відео інформації, або веб-дизайн)
 більше годин іноземної мови, 1 чи 2 пари на два тижні занадто мало,
щоб вивчити мову
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242 Туризм:
 збільшити кількість годин з англійської мови
 розширити список вибіркових дисциплін 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
 підвищити рівень технічного забезпечення по кафедрі 
 надати більше годин хоча б для іноземних мов, якщо це можливо 

292 Міжнародні економічні відносини
 збільшити кількість дисциплін вибіркового блоку
 більше застосування інтерактивних інтернет-технологій

293 Міжнародне право:
 через зменшення кількості практичних занять не встигаємо 
здавати індивідуальні завдання
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