
 

Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, протокол №8 від 16.09.2021 



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 – 232; 

 анкетування проводилось в період з                                

1 по 30 червня 2021 року. 

Анкету можна заповнити за посиланням: 

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6  2 

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6
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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% 20% 40% 60% 80% 100% 
Високий Достатній Низький Критичний 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Залучати більше молодих спеціалістів, які б розповідали про свій досвід 

роботи. 

2. Більше годин для професійно-орієнтованих предметів. 

3. Більше креативних практичних завдань. 

4. Збільшили кількість годин на консультативну допомогу викладачів. 

5. Вдосконалити рівень комунікації між студентом та викладачами. Збільшити 

час взаємодії. 

6. Повернути школи практикування роботи журналіста (радіо, газети, 

телебачення, тощо). 

7. Більше сучасних практичних завдань для журналістів. Журналісти мають 

багато писати під час навчання. 

8. Більше зустрічей для студентів із успішними представниками спеціальності. 

9. Співпраця з редакціями різних медіа. Навчання на основі досвіду інших 

журналістів.  

10.Вдосконалити навчальні кабінети, надати технологічну основу (нові 

комп’ютерні технології, проєктори тощо). 

11.Забезпечення працевлаштуванням студентів. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшити кількість практичного матеріалу у навчанні. 

2. Більше практичної частини навчання. 

3. Навчати практичним навичкам. Наприклад: налаштування таргетованої 

реклами, практика з відомими брендами тощо. 

4. Збільшити кількість майстер-класів. 

5. Актуальні дисципліни, які б викладали ті, хто на практиці. 

6. Надавати більше самостійності студентам у виборі шляхів до отримання 

освіти. 

7. Проводити заходи на тематику нашої спеціалізації зі спікерами, що вже 

працюють в сфері реклами та PR. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшили кількість годин на консультативну допомогу викладачів. 

2. Збільшили тривалість практики. 

3. Збільшили кількість практичних занять. 

4. Зменшити об'єм предметів, не пов'язаних із спеціальністю. 

5. Приділяти більше уваги розвитку практичних навичок. 

6. Ввести курс вивчення 3D графіки. 

7. Спеціальність надає великі можливості та вибір для професійного 

розвитку. 

8. Використовувати в навчальному процесі останню версію програмного 

забезпечення. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшити кількість практичних занять предметів за спеціальністю. 

2. Збільшили тривалість практики. 

3. Щоб були легшими теоретичні пояснення. 

4. Приділяти більше часу іноземній мові. 

5. Додати більше нестандартних занять (за межами аудиторії). 

6. Додати співпрацю з туристичними фірмами, щоб більше розуміти специфіку 

роботи в даному напрямку. 

7. Більше використання компютерних технологій задля практики оформлення 

турів. 

8. Забезпечити студентам безперешкодне проходження практики у відомих 

компаніях, побільше зустрічей з успішними людьми. 12 



0% 
20% 

40% 
60% 

80% 
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 
13 



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшили кількість практичних занять. 

2. Відмінити онлайн навчання та повернутися до аудиторій. 

3. Більше практики з формування навичок переговорів, екскурсій до 

Міністерств та зустрічей з вповноваженими особами. 

4. Було б добре, якби було більше практики в державних органах (МЗС, 

ВР). 

5. Збільшити проведення заходів, ігор , вікторин для покращення навичок. 

14 



0% 
20% 

40% 
60% 

80% 
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 
15 



Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшили кількість годин на консультативну допомогу викладачів. 

2. Надавати більше можливостей практичного засвоєння навичок, 

особливо в сфері аналізу міжнародних відносин. 

3. Зробити більше інтерактивних занять. 

4. Надавати можливість проходження практики в офіційних міжнародних 

установах з перспективою подальшого працевлаштування. 

5. Враховувати особисту думку і побажання студента щодо певного 

питання. 

6. Проходити фахову практику в дипломатичних представництвах / МЗС. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Більше практичних знань та способів їх засвоєння. 

2. Збільшили кількість практичних занять. 

3. Урізноманітнити навчальний процес додатковими формами  роботи зі 

студентами - наприклад проведення дискусій (які так само можна робити 

онлайн у формі написання постів і коментування постів одногрупників), 

написання есе з вираженням власної думки, різнобічний розгляд кейсів, що 

стосуються предметів і тд. 

4. Можливо варто більшу увагу приділяти предметам про діловий етикет та 

спілкування з міжнародними партнерами. 

5. Більше годин для іноземних мов. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшити кількість практичних занять. 

2. Відмінити онлайн навчання та повернутися до аудиторій. 

3. Залучати практиків у сфері ведення міжнародного бізнесу в межах 

аудиторних занять. 

4. Більше реальних практичних кейсів на прикладах успішних 

міжнародних компаній. 
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Пропозиції щодо удосконалення ОП (найпоширеніші відповіді 

респондентів): 

1. Збільшили тривалість практики. 

2. Зменшити кількість дисциплін, пов'язаних із історією і теорією. 

3. Залучення більшої кількості викладачів-практиків, які можуть розповісти 

про свій практичний досвід роботи у відповідній сфері в межах предмету. 

4. Розширити вибір місць проходження практики з можливістю майбутнього 

працевлаштування. 

5. Розподілити предмети на обов`язкові та факультативні, за бажанням. 

6. Проведення практичних занять в юридичних установах. 

7. Заохочення студентів до участі в мут кортах. 
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