


Загальні відомості: 

опитування проведене Навчально-науковою 

лабораторією соціальних опитувань та аналізу 

якості надання освітніх послуг Факультету 

міжнародних відносин;   

участь брали випускники, які навчалися за 

спеціальностями Факультету міжнародних 

відносин НАУ;   

 загальна кількість анкет – 103; 

 анкетування проводилось в період з                                

1 листопада  по 28 грудня 2020 року. 

Анкету можна заповнити за посиланням: 

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6  2 

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6
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Журналістика 
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Денна 

83% 

Заочна 

17% 
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Рівень сформованості соціальних навичок (soft-skills) - 

здатність до лідерства, взаємодії, ефективної … 

Рівень задоволеності Вашими професійними 

досягненнями 

Рівень вільного доступу до електронних інформаційних 

ресурсів університету (репозитарій НАУ, сайт, доступ … 

Рівень навчально-методичного забезпечення 

(підручники, методичні рекомендації, посібники тощо) 

Рівень застосування інноваційних, інтерактивних 

методів навчання 

Рівень забезпечення матеріально-технічної бази 

Рівень практичної підготовки за спеціальністю 

Рівень теоретичної підготовки за спеціальністю 

Рівень якісного забезпечення професорсько-

викладацького складу 

Рівень конкурентоспроможності освітніх послуг 

Рівень ділової репутації, іміджу факультету 

0% 50% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 
1. Через недосконалість технічної бази не було можливості застосувати знання 

на практиці в університеті. 
2. Більше молодих викладачів-практиків. 
3. Більше реальних кейсів в програмі та працевлаштування студентів після 

навчання. 
4. Побільше надавати студентам практичних навичок, побільше розповідати 

про сучасну журналістику. 
5. Давати студентам можливість відчути робочу атмосферу. 
6.  Якісне забезпечення матеріально-технічної бази.  
7. Більше інтерактиву та розгляд різних сторін професії, всіх її напрямів. 

Наприклад, розгляд роботи журналіста в гарячих точках. Це є дуже 
актуальним у наш час. 

8.  Збільшити майбутнім журналістам кількість практичних занять, які б 
допомогли налагодити комунікацію з працівниками  ЗМІ. 

9. Варто ввести більше практичних занять з курсу "Тележурналістика". 
10.Побільше практики для журналістів, робота з камерами, мікрофонами, 

програмами тощо. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Запрошувати більше викладачів, які мають практичний досвід роботи. 

2. Покращити рівень технічного обладнання та програмного забезпечення. 

3. Збільшити кількість занять з англійської мови. 

4. До тем деяких дисциплін, як от «Хімія» і «Фізика», додати більше матеріалу 

за спеціальністю.  

5. Надавати теорію більш лаконічно, збільшити кількість практичних занять. 

6. Збільшити тривалість виробничих практик, особливо на старших курсах. 

7. Розширити номенклатуру вибіркових дисциплін з урахуванням тенденцій 

галузі. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Збільшити кількість інтерактивних практичних занять. 

2. Проводити лекційні заняття онлайн, робити записи лекцій щоб можна було 

передивлятися у вільний час. 

3. Створити умови студентам для поєднання навчання та роботи. 

4. Додати дисципліну «Психологія». 

5. Покращити рівень навчально-методичного забезпечення. 

6. Збільшити години для вивчення іноземних мов, особливо на 4 курсі 

бакалаврату перед ЗНО для подальшого навчання на магістратурі. 

7. Краще забезпечувати аудиторії технічно, щоб була змога використовувати 

відео та аудіо матеріали на лекціях та практиках. Це цікавіше і допомагає 

набагато краще засвоїти матеріал. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Більше практики, роботи в установах та організаціях. 

2. Допомога з працевлаштуванням студентів. 

3. Збільшити кількість практичних занять. 

4. Збільшити можливості паралельного навчання студентів в університетах 

Європи та Азії. 

5. Більше занять з другої іноземної мови.  

6. Створити умови проходження практик студентами за кордоном. 

7. Більше практики та гейміфікації. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Вдосконалення технічного оснащення. 

2. Індивідуальний підхід до навчання,  менша кількість студентів у групі. 

3. Недостатня кількість практичних занять, збільшити їх для кращого 

зрозуміння як отримані теоретичні знання застосувати на практиці. 

4. Більше  інтерактивних завдань, виступів , цікавих дослідницьких проектів. 

5. Диференціювати теми занять з дисциплін для уникнення дублювання 

інформації. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Збільшили кількість годин на консультативну допомогу викладачів. 

2. Скоротити години на вивчення непрофільних предметів, наприклад, «Історія 

України», «Історія культури України» (1 курс). Акцентувати більшу увагу на 

підготовці за спеціальністю. 

3. Впроваджувати сучасні  інформаційні технології. Замість роздрукованих 

курсових проектів роботи студентів можна завантажувати в хмарне сховище 

чи архівувати і зберігати в меншому обсязі на зовнішніх носіях. 

4. Більше можливостей органам Студентського самоврядування. 

5. Більше заохочувати проведення студентами презентацій та майстер-класів. 

17 



0% 

50% 

100% 

Рівень сформованості соціальних навичок (soft-skills)  

Рівень задоволеності професійними досягненнями 

Рівень вільного доступу до електронних інформаційних 

ресурсів університету  

Рівень навчально-методичного забезпечення 

Рівень застосування інноваційних, інтерактивних 

методів навчання 

Рівень забезпечення матеріально-технічної бази 

Рівень практичної підготовки за спеціальністю 

Рівень теоретичної підготовки за спеціальністю 

Рівень якісного забезпечення професорсько-

викладацького складу 

Рівень конкурентоспроможності освітніх послуг 

Рівень ділової репутації, іміджу факультету 

Високий Достатній Низький Критичний 
18 



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Забезпечення більш якісною технічною базою. 

2. Стимулювати паралельне навчання  студентів в режимі онлайн на 

додаткових курсах (наприклад, Coursera) за спеціальністю.  Позитивною 

тенденцією є перезарахування балів в межах окремих тем та модулів. 

3. Доцільно продовжувати співпрацю з іноземними установами, зокрема для 

проходження стажування студентами та подальшого працевлаштування. 

4. Діджиталізація, більше реальних практичних кейсів. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді респондентів): 

1. Імплементувати досвід юристів-практиків  у практичні заняття. 

2. Більше приділяти увагу національному праву, ввести вивчення податкового 

та корпоративного права. 

3. Залучати більше фахівців-практиків до проведення навчальних занять. 

4. Збільшити кількість завдань на самостійну підготовку.  

5. Максимальне наближення теорії до сучасних реалій професії юриста-

міжнародника. 

6. Збільшення кількості завдань, направлених на застосування теорії на 

конкретних прикладах, які властиві практичній професійній діяльності 

юриста-міжнародника. 
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