
 

Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, протокол №__ від ________



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 – 88;

✓анкетування проводилось в період з

14 по 31 грудня 2021 року.
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Анкету можна заповнити за посиланням:

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6
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061 

Журналістика

17%

186 

Видавництво та 

поліграфія

16%

242 Туризм

13%

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії …

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

23%

293 

Міжнародне 

право

18%



Рівень сформованості соціальних навичок - здатність 

до лідерства, взаємодії, ефективної комунікації, …

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

Наскільки високо ви оцінюєте Ви оцінюєте рівень 

Вашої теоретичної  підготовки за спеціальністю 

Рівень якісного забезпечення професорсько-

викладацького складу

Рівень конкурентоспроможності освітніх послуг

Рівень ділової репутації, іміджу факультету

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Високий Достатній Низький Критичний 4



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
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Місця працевлаштування випускників:
✓ StarLightMedia
✓ Факти ICTV
✓ ННЛ «Телерадіожурналістики»
✓ Парламент.UA
✓ ПАТ НСТУ Суспільне мовлення, телеканал 

«UA:Крим»
✓ ТОВ «Наш 365»
✓ Magic Five
✓ Голосіївська РДА
✓ Центр культури та мистецтв НАУ;
✓ Snap Inc. та інші.
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Запровадження нових засобів для навчання, нові методи і технології.
➢ Було б добре додати більше актуальних предметів (або занять в рамках 

існуючих предметів), які допоможуть якнайкраще опанувати навички для 
роботи з відеоконтентом та сучасними відеохостингами.

➢ Змінити формат начитки лекцій, з візуалізацією.
➢ Проведення більше майстер-класів з практиками та експертами галузі.
➢ Більше практики, менше теорії.
➢ Інтеграція сучасних практик, оновлення навчальних програм, залучення 

викладачів, які мають практичний досвід, забезпечення сучасною 
технікою.

➢ Більше інтерактивних завдань, творчих практичних робіт.
➢ Розширити вибір баз практики.
➢ Було б непогано змінити вимоги щодо запису інформації на оптичні 

диски (зокрема, дипломних магістерських та бакалаврських робіт). На 
мою думку, наразі вже відсутні у більшості молодих людей ноутбуки з 
дисководом, бо зручніше використовувати актуальні засоби для 
зберігання та передачі інформації.

➢ Більше практичних занять для журналістів.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ТОВ «Прогрестех-Україна»
✓ ТОВ «24 ПРІНТ»
✓ ТОВ «Паперовий Змій»
✓ Національний Реєстр Рекордів України
✓ ДержНДІ технологій кібербезпеки
✓ ПАТ «Центр комп’ютерних технологій 

«ІнфоПлюс»
✓ Дитячий продюсерський центр 

«Babyphotostars»
✓ ТОВ «Розетка»
✓ АТ «ІнфоПлюс» тощо.



10

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Більше практики, лабораторні роботи перенести 

повністю в електронний формат.
➢ Збільшити кількість наочних демонстрацій професійного 

обладнання для подальшого працевлаштування.
➢ Збільшити кількість годин га консультації.
➢ Збільшити спектр обладнання для вдосконалення 

практичних навичок.
➢ У сучасному світі, особливо в сфері мультимедійних 

технологій, майже кожен рік з'являються нові тенденції. 
Можливо потрібно робити більший акцент на останні 
тренди в мультимедійних технологіях.

➢ В цілому все влаштовує, дякую.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ТОВ «Туроператор Каліпсо Україна»
✓ Tripmydream
✓ ТОВ «Анекс Тур»
✓ ТОВ «Глобал Тревел Хаб»
✓ ТОВ «Хотел Проперті»
✓ ТОВ «Евротекс-Трейд»
✓ФІЛІЯ «ПРИМ’ЄР ГОТЕЛЬ ЛИБІДЬ»
✓ДП «СЕТАМ»
✓ ТОВ «Байєр» та інші.



13

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Впровадження інноваційних методів навчання. 
➢ Більше практики.
➢ Переходити на очне навчання (не дистанційне), щоб була 

безпосередня взаємодія з викладачами кафедри.
➢ Більше інтерактиву.
➢ Пропоную долучити у якості стейкхолдерів ОП міжнародні 

авіаційні організації, з якими співпрацює ЗВО. 
➢ Співпраця з підприємствами, які братимуть на практику 

здобувачів та на роботу випускників програми, має бути 
підсилена.

➢ Налагодження процесу відпрацювання пропущених занять.
➢ Потрібно навчати студентів працювати в тих програмах, в яких 

працюють туристичні агенти та оператори.
➢ Збільшувати години практики і проводити якомога більше 

«виїздних» (не аудиторних) занять.



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ТОВ «ТСЕЛЛ»
✓ Служба Зовнішньої розвідки України тощо.

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Внести нові дисципліни на вибір.
➢ Збільшити тривалість практики.
➢ Освітня програма є ідеальною для мене.
➢ Інших пропозицій немає, оскільки дуже

задоволена освітнім процесом, а також
викладацьким складом та кафедрою.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
16
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ДП «Інформаційно-іміджевий центр»
✓ ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» та інші.

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Зменшити кількість практичних занять.
➢ Рухатись в ногу з прогресом, давати студентам цікаві 

практичні кейси.
➢ Індивідуальний підхід.
➢ Магістерська програма була насичена, і суттєво 

спрямована на предмет вивчення. Єдина пропозиція, яка 
може бути - допомагати студентам з працевлаштуванням 
в державні установи, якщо студенти мають таке бажання, 
можливо за допомогою стажувань післядипломного 
характеру.

➢ Частіше  залучати викладачів практиків, або запрошення 
на окремі лекції, зустрічі.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ТОВ «Авіакомпанія Меридіан»
✓ Авіакомпанія «Роза вітрів»
✓ Укррічфлот
✓ ТОВ «СБСБ»
✓ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна»»
✓ПрАТ «Київстар»
✓ Lado Agency;
✓ПП «Інагро»;
✓ Інститут незалежного експертного оцінювання
✓ Brightest Minds
✓ ТОВ «Меркюрі Прінт Експорт»
✓ Компанія «Struktura» та інші.



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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 20
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Побільше практичних навичок.
➢ Постійно відслідковувати останні зміни і впроваджувати їх. Особливо 

це стосується напрямів, що швидко змінюються - реклама, 
маркетинг.

➢ Більше практики та реальних ситуацій, кейсів, обговорень у 
командах, дебатів.

➢ Налогодження співпраці з організаціями для розширення кола 
можливостей проходження практики для студентів за спеціальністю.

➢ Ширше використання інтерактивних метрдів навчання (гейміфікація
навчального процесу).

➢ Підбирати викладачів-практиків, які мають релевантний досвід 
роботи відповідно до предмету викладання.

➢ Впровадження ефективної системи стимулювання роботи студентів.
➢ Після епідемії коронавірусу запровадити змішану форму навчання, 

ввести електронні журнали відвідувань.
➢ Наявність принтер-центрів у корпусах.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рівень сформованості соціальних навичок 

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
22
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ТОВ «Авіаційна компанія Скайап»
✓ ТОВ ФК «Онлайн фінанс»
✓ Всеукраїнська професійна спілка «Футбол 

України»
✓ ТОВ «ІВІК Холдинг-груп»
✓ ТОВ «СІМПЛІ КОНТАКТ»
✓ InterAlliance OU
✓ ТОВ ФТС СКОРП
✓ ТОВ «Інгліш Аутдор»
✓ ПП «БЕСТ ЛІДЕР»
✓ Harju maakond, Таllіnn
✓ Polexf Doo BUDVA та інші.
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Важливою складовою освітнього процесу є практика, тому доцільно 

було б створювати графіки, плани та завдання на практику для 
кожного студента індивідуально, а також розширити бази практики 
для можливості обрати з більшої кількості місць.

➢ Надання більшоі бази теоретичних знань, що необхідні для 
застосування на практиці.

➢ Більше практичних занять.
➢ Доповнити практичні заняття більш реальними і практичними 

навичками, зокрема як складати договори різних типів, як складати 
позови і т.п. 

➢ Впровадити в освітній процес більше занять, націлених на здобуття 
реального процесуального досвіду з міжнародного права.

➢ Надати доступ до бібліотек європейських вузів.
➢ Можливо зробити якусь зону відпочинку, опен спейс, де можна 

відпочити або ж перечекати, якщо у тебе випала з розкладу одна 
пара, а за нею наступна ще є.

➢ Створити мовні гуртки на кафедрі іноземних для участі бажаючих в 
межах всього факультету.


