
 

Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, 
протокол №6 від 13.09.2022



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 – 211;

✓анкетування проводилось в період з 1 по 20 червня

2022 року.
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Анкету можна заповнити за посиланням:

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6
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061 

Журналістика

25%

186 

Видавництво та 

поліграфія

17%

242 Туризм

9%

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії …

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

12%

293 

Міжнародне 

право

25%



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:
✓ SLM News LLC
✓ ТОВ «НоваПей»
✓ ДП «Адідас-Україна»
✓ E-MOTION Fitness Community
✓ Фрілансер (копірайтер)
✓ Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Сучасний підхід до проведення практичних занять, більше 

практичних навичок.
➢ Більше практичних занять, які б відтворювали роботу в редакції 

чи на телеканалі.
➢ Зменшити кількість непотрібних журналістам дисциплін 

(сценарна майстерність, філософія тощо).
➢ Удосконалити процес вільного обрання вибіркових дисциплін.
➢ Додати більше практичних занять з англійської мови.
➢ Змінити стандарти дипломних робіт під актуальні можливості

електронних носіїв. 
➢ Покращити технічне забезпечення задля навчання, розширення 

технічної бази: телелабораторія, радіолабораторія.
➢ Покращити стан гуртожитків.
➢ Розробити мобільний додаток із розкладом занять.
➢ Проводити такі опитування після завершення навчання.



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:
✓ Холдинг «CID MEDIA GROUP»
✓ ТОВ «Інтертоп Україна»
✓ Boosteroid
✓ Фрілансер (SMM-менеджер)
✓ Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Більше практики та сучасних технологій.
➢ Більше практичних кейсів на практичних заняттях.
➢ Створення електронного журналу оцінювання.
➢ Було б добре отримати  конкретні практичні навички, наприклад запуск 

реклами в Гугл, SEO,  таргетована реклама тощо.
➢ Було б добре підготувати портфоліо за час навчання, щоб легше було 

влаштуватися на роботу після закінчення.
➢ Додати у програму предмети «SEO просування», «Контекстна реклама», на 

багато збільшити курс «Таргетована реклама» (за семестр було не можливо 
навчитися), зробити ухил на практику, а не теорію.

➢ Надання вакансій після закінчення навчання.
➢ Викладачі мають також навчатися та стежити за трендами, проходити актуальн 

зараз курси: інстапрожектор, курси setters, навчання НЛП тощо.
➢ Збільшити кількість інтерактивів та продовжувати впроваджувати онлайн-

підхід до навчання.
➢ Зробити чат-бот в телеграм для автоматичної відповіді на запитання по типу: 

«дайте номер деканату» та «де отримати реквізити», щоб вирішувати в чаті 
більш специфічні і важливі питання).



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:
✓ ФОП Бирюк В.М. (24Прінт)
✓ ТОВ «ЛАЗАРЄВ ЕДЖЕНСІ»
✓ Власний бізнес
✓ Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Зменшити необхідність переміщення студентів між

корпусами під час перерв, так як інколи час переміщення
не співпадає з часом перерви.

➢ Більше актуальних напрямів з дизайну (інтерфейсів, 
графічний дизайн, 3D моделювання тощо).

➢ Запозичення іноземного досвіду.
➢ Провести оновлення бази програмного забезпечення.
➢ За можливості проводити більше практичних навичок у 

друкуванні видань.
➢ Відмінити необхідність подання курсових та дипломних

робіт в друкованому вигляді.



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:
✓ ГО «Наш Оболонський»
✓ ТОВ «Ківі Паті»
✓ ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
✓NP Roomstore
✓Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Більше практичних вправ з реального життя.
➢ Більше занять з іноземних мов, більше занять з ділової 

англійської.
➢ Навчити працювати в програмах, які знадобляться для роботи в 

туристичній агенції.
➢ Бути більш іноваційними; зробити цікаву практику закордоном 

на регулярній основі. 
➢ Прикріплення відео-лекцій на платформу Classroom під час 

дистанційного навчання для студентів, які не мали змогу 
підключитися. 



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 «СЛ-СЕЙЛ»
✓ДП ЛПП «Україна»
✓ Belkins Group
✓Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Більше практичного застосування досвіду у різних

компаніях, фірмах.
➢ Збільшили кількість годин на консультативну

допомогу викладачів.
➢ Більше практичних занять.
➢ Прибрати застарілу систему обов’язкових 

друкованих варіантів робіт при онлайн навчанні. 



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
20
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Місця працевлаштування випускників:
✓ ТОВ «Індіго 2020»
✓ ТОВ «ЕПІЦЕНТР»
✓ ТОВ «Фітлайн»
✓ ТОВ «Ливень18»
✓ CyberBionic Systematics
✓ Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Більше фахової практики за межами університету.
➢ Збільшення кількості годин для практичного ознайомлення 

з методами наукових досліджень студентами. 
➢ Практичне вивчення аналітичної діяльності на прикладах. 
➢ Заохочення студентів до проведення самостійної 

аналітичної діяльності з подальшим розбором робіт та 
наданням рекомендацій що до покращення якості 
проведення досліджень.

➢ Заохочення студентів до проявлення креативності під час 
виконання власних робіт. 

➢ Збільшення кількості годин для вивчення других іноземних 
мов спеціальності.

➢ Покращити комунікацію викладачів зі студентами.



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
23
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Місця працевлаштування випускників:
✓ STUDICOM
✓ Pharmbills LLC
✓ LPP Reserved
✓ФОП  Отрошенко Д.М.
✓Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ Застосування теоритичного знання на реальній

практиці, підготовка до професійної діяльності.
✓Проводити більше практичних занять із

залученням кейсів, брейн штормінгів та ін.
✓ Більше консультацій з викладачами.
✓ Відновити офлайн навчання.
✓ Більше академічних годин.



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 26
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Користуватись гугл класом на постіній основі і 

після війни, і карантину.
➢ Збільшили кількість практичних занять.
➢ Більше лекційних занять, розвиток  роботи 

гуртом.
➢ Організація різних заходів для студентів.
➢ У багатьох студентів з'явиться більше інтересу до 

навчання, якщо давати можливість проводити 
дискусії, вільно спілкуватися на конкретні теми.



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 «Мастер-Авіа»
✓ Приватний нотаріус Саєнко Е.В.
✓ Державний заклад «Центр психічного 

здоров'я та реабілітації ветеранів»
✓ KaaIoT Technologies, LLC
✓ ТОВ «Тревел-Ейд»
✓ ТОВ «СПОРТ ЛАЙФ Україна»
✓ Програма Au- Pair
✓ Продовжують навчання
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Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
➢ Більше практичних завдань, які є актуальними.
➢ Проведення фідбеку (тестове усне опитування студентів після 

кожної вивченої теми без оцінювання знань) для закріплення 
тієї чи іншої теми. Усне, щоб уникнути списування. Без 
оцінювання, щоб знизити стрес студента при відповіді та 
надання можливості висловити власну думку стосовно того 
чи іншого питання. Якщо думка неправильна-скоригувати. 

➢ Збільшення практики в державних органах.
➢ Більше спілкування з викладачами.
➢ Було б чудово отримати практику в різних державних 

установах, але чудово розумію, що "пік" COVID-19 цьому 
сильно завадив, а зараз - війна. Хотілось би вірити, що після 
перемоги і вже на магістратурі, я буду мати цю бажанну 
можливість.


