


опитування проведене Навчально-науковою 

лабораторією соціальних опитувань та аналізу якості 

надання освітніх послуг Факультету міжнародних 

відносин;   

участь брали роботодавці здобувачів вищої освіти та 

випускників освітньо-професійної програми 

“Технології електронних мультимедійних видань” 

спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” 

Факультету міжнародних відносин НАУ;   

 загальна кількість анкет – 23; 

 анкету можна заповнити за посиланням 

https://forms.gle/5Fi2iBBkZmrzeh3EA  
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Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь в експертному дослідженні сучасного 

стану й перспектив удосконалення підготовки спеціалістів. 

Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості реалізації освітніх 

програм спеціальностей  Факультету міжнародних відносин (ФМВ). 

Просимо Вас висловити свою думку щодо наведених нижче питань. Результати будуть 

представлені в узагальненому вигляді. 

Оцініть якості та навички випускників, дайте оцінку за наступними критеріями.                                                                         

1. Рівень загальнотеоретичної підготовки. 

2. Рівень базових (професійних) знань. 

3. Рівень практичних навичок. 

4. Рівень навичок стратегічного мислення. 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

6. Націленість на кінцевий результат. 

7. Здатність працювати в колективі, команді. 

8. Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці. 

9. Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток. 

10. Рівень ерудованості, загальної культури, комунікабельності. 

11. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

12. Рівень навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

13. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників ФМВ, які працюють у Вас 

в організації?  

14. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників ФМВ? 

15. Висловіть Ваші зауваження та пропозиції:_____________________________________. 
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ДП «Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ»» 

Державний музей авіації ім. О.К.Антонова 

ДП «Науково-дослідний інститут геодезї і картографії» 

Центр медіакомунікацій Національного авіаційного 

університету 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені                   

В.О. Сухомлинського 

ТОВ «Видавництво «Розумники»» 

ТОВ «ІНТО» 

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН»» 

DIGITAL DOCS 

ТОВ «СБСБ» 

Expoplatform та інші. 



1. Рівень загальнотеоретичної підготовки 

Високий 

73% 

Достатній 

27% 

2. Рівень базових (професійних) знань 

Високий 

64% 

Достатній 

36% 
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3. Рівень практичних навичок 

Високий 

73% 

Достатній 

27% 

4. Рівень навичок стратегічного мислення 

Високий 

55% 

Достатній 

45% 

6 



5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

Високий 

64% 

Достатній 

36% 

6. Націленість на кінцевий результат 

Високий 

91% 

Достатній 

9% 
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7. Здатність працювати в колективі, команді 

Високий 

100% 

Достатній 

0% 

8. Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці 

Високий 

82% 

Достатній 

18% 
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9. Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток 

Високий 

91% 

Низький 

9% 

10. Рівень ерудованості, загальної культури, комунікабельності 

Високий 

82% 

Достатній 

18% 
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11. Здатність працювати у міжнародному контексті 

Високий 

64% 

Достатній 

36% 

12. Рівень навичок використання інформаційних і комунікаційних 
технологій 

Високий 

82% 

Достатній 

18% 
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13. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки 
випускників ФМВ, які працюють у Вас в організації? Дайте оцінку за 
шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

"5" 

91% 

"4" 

9% 

14. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників ФМВ?  
Дайте оцінку за шкалою від 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю 
зацікавлений) 

"5" 

100% 

11 



15. Висловіть Ваші зауваження та пропозиції  
(найпоширеніші відповіді респондентів: 

Очікуємо на наступні кандидатури  для прийому на 

роботу в компанію. 

 Залучення більшої кількості студентів для 

проходження практики на нашому підприємстві. 

Дякуємо за співпрацю. 

Все дуже добре, на високому професійному рівні. 
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