
Анкетування проводилось в період з 20 квітня по 10 травня 2020 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  



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! 3 https://forms.gle/2Z9jRcYqUHRhGvAa6  

Рівень задоволеності навчанням за обраною Вами спеціальністю 

Рівень організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень 

Рівень актуальності змісту навчальних програм дисциплін 

Рівень якості проведення навчальних занять (ефективність методів викладання і навчання) 

Рівень навчально-методичного забезпечення (підручники, конспекти лекцій, методичні рекомендації тощо) 

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 забезпечення належних умов для участі в науковій роботі 

Рівень можливості вільного вибору навчальних дисциплін 

Рівень об’єктивності оцінювання Ваших навчальних досягнень 

Рівень задоволеності консультативною підтримкою 

Рівень задоволеності соціальною підтримкою 

Рівень оцінки перспектив працевлаштування на ринку праці 

https://forms.gle/2Z9jRcYqUHRhGvAa6
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061 Журналістика (ОП “Журналістика”): 

 більше практики,  перш за все - в реальних умовах 

 краще організовувати дистанційне навчання, особливо зворотній 
зв‘язок з викладачами (були випадки, коли відповідали через кілька днів) 

 додати цікавих дисциплін, більше практичних кейсів 

 з розумінням ставитися до того, що студенти під час карантину можуть 
бути за містом, без комп'ютерів, ноутбуків і не завжди можна зробити 
завдання за тими вимогами оформлення, які вимагають викладачі 
 

061 Журналістика (ОП “Реклама і зв'язки з громадськістю”): 

 менше теоретичного матеріалу та більше практики, бажано на 
телеканалах 

 більше практичних занять з відвідуванням організацій, агенств, 
пов‘язаних з рекламою, щоб відчути, як усе працює , почути поради від 
професіоналів  

 дисципліна “Фізкультура” має бути факультативом 
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186 Видавництво та поліграфія (ОП "Технології електронних 
мультимедійних видань"): 

 викладачам потрібно ставити більш реальні дедлайни та більш 
ретельно ставитися до підготовки занять у режимі дистанційного 
навчання 

 текстовий матеріал, що надається студентам в якості опорного 
конспекту, великий за обсягами, плюс посилання на додаткові джерела 
інформації, неможливо опрацювати в короткі терміни та з багатьох 
предметів 

 зменшити кількість загальних дисциплін, більше дисциплін 
безпосередньо за спеціальністю  

 більше часу присвячувати вивченню сучасних тенденцій дизайну 
видань 

 більше робити практики - практичний досвід найкращий 
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242 Туризм (ОП "Туризмознавство“): 

 дуже багато домашнього завдання в період карантину, важко 
встигнути все зробити вчасно 

 краще організувати обрання вільних дисциплін  

 більше цікавих зустрічей з успішними людьми у нашій сфері 

 більше практики, яку ми могли б застосувати в житті 

 додати дисципліну «Психологія»  

 “Фізкультуру” зробити вибірковою, щоб можна було відвідувати 
заняття за бажанням 

 збільшити кількість годин з англійської  та іспанської мови 
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291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  
(ОП "Міжнародні відносини"): 

 ставити більш реальні дедлайни  для виконання завдань 
 більше годин на дисципліни, що стосуються спеціальності (політологія, 
основи дипломатії, аналітика зовнішньої політики), включити аналіз 
подій сьогодення 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  
(ОП "Міжнародна інформація"): 

 більше практичних занять 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  
(ОП "Зовнішня політика і дипломатія"): 

 наявність предметів, що не відповідають спеціальності (Безпека 
життєдіяльності) 
 більше практики та необхідної інформації в області дипломатії 
 в межах занять відвідувати посольства різних держав та МЗС 
 додати предмети «Конфліктологія» та «Психологія» з метою 
покращення навичок введення переговорів 
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292 Міжнародні економічні відносини  (ОП "Міжнародні економічні 
відносини"): 

 проводити зустрічі з іноземцями-носіями мов для засвоєння вивченого 
з іноземних мов 

 більше практичного застосування знань, умінь і навичок 

 продовжувати дистанційні заняття, хоча б лекції 

 краще організувати обрання вільних дисциплін 

 посилити навички макроекономічного аналізу 

292 Міжнародні економічні відносини  (ОП "Міжнародний бізнес"): 

 більше практичної підготовки, в компаніях в реальних умовах 
виробництва 

 більше практичних навичок та творчих завдань  

 більше уваги вирішенню глобальних проблем людства 

 краще організувати зворотній зв'язок з викладачами в карантин 
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293 Міжнародне право (ОП “Міжнародне право”): 

 більше завдань, які дозволяють отримати практичні навички за 
професією 

 розширити перелік вибіркових дисциплін 

 викладачам організувати більш гнучкі графіки для консультування 
студентів або додаткові канали для комунікування  

замість загальних дисциплін краще вивчати дисципліни за фахом 

ввести Логіку (бо це складова ЄВІ) 

 менше завдань на самостійну роботу 

 знизити плату за навчання 


