
 

Обговорено на засіданні Вченої ради ФМВ, 
протокол №1 від 21.02.2023 р.



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 – 100;

✓анкетування проводилось в період з

1 по 23 грудня 2022 року.
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Анкету можна заповнити за посиланням:

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6

https://forms.gle/jsQZ6v4E6pTY3sNU6


3

061 

Журналістика

14%

186 

Видавництво та 

поліграфія

9%

242 Туризм

13%

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії …

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

37%

293 

Міжнародне 

право

11%



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:
✓ Міністерство юстиції України
✓ ТОВ «Базар Клаб Україна»
✓ ТОВ «Мегого»
✓ ТОВ «Телеканал «ПРЯМИЙ»
✓ ТОВ «Наукові Публікації»
✓ ТОВ «Юджи Груп»

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ залучати до співпраці зі студентами експертів та науковців у 

різних галузях, щоб підвищити мотивацію студентів;
✓ удосконалити матеріально-технічну базу;
✓ збільшити в бібліотеці кількість сучасних підручників та 

методичної літератури по журналістиці;
✓ додати більше актуальних дисциплін, пов’язаних з новітніми 

медіа (інтернет-журналістика, робота з соціальними мережами, 
робота з відеоформатати ЗМІ тощо);

✓ перевести документообіг у режим paperless.



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 «ЮНІВЕСТ ПРЕПРЕС»
✓ ТОВ «Сайтекс ПРО»
✓ Фото-копі центр, м. Київ
✓ Фізична особа-підприємець
✓ Фріланс

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ оновлення робочих програм дисциплін;
✓ додати більше сучасних предметів;
✓ поглиблене вивчення 3D графіки;
✓ навчання новим технологіям під час вивчення технічних 

дисциплін;
✓ організовувати освітні хакатони.



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:
✓ Туристична агенція «TUI»
✓ ТОВ «Білогородський ліцей смарт технологій»
✓ ПП «Флагман»
✓ Спортивний клуб «Risen Team»
✓ ТОВ «АВТО РОЛІДАС»
✓ ТОВ «РУШ»

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ технічно оснастити аудиторії для різноманітнішого 

подання інформації та збільшення цікавості до предметів; 
✓ додати більше годин для вивчення іноземних мов 

(найважливіше - англійської);
✓ зменшити кількість домашніх завдань, але збільшити 

кількість креативних завдань, пов`язаних з професією.



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 «Аерохендлінг»
✓ ТОВ «Нестле Україна»
✓ ТОВ «Prime Commerce LLC»
✓ ТОВ «Епіцентр К»
✓ ТОВ «Everest Transit»
✓ ТОВ «КОНТРОЛПЕЙ Україна»
✓ ТОВ «Кредіт Сенс»
✓ Компанія «Canto Corp»

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ збільшити кількість годин практичної підготовки;
✓ запровадити проведення фахової практики;
✓ посилити комп'ютерне забезпечення практичних занять.



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
13



14

Місця працевлаштування випускників:
✓ Deloitte
✓ Brideford LTD
✓ AТ «ПроКредит Банк»
✓ Адміністрація Державної прикордонної служби України
✓ Національний авіаційний університет
✓ ТОВ «Юнітс Україна»,    ТОВ «Стафінг бест»
✓ ТОВ «Сем Екопак»,     ТОВ «ДЕНІЗ ЕСТЕЙТ»
✓ Фізична особа підприємець

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ зменшити обсяг письмових робіт та додати досвід 

європейських країн щодо ведення дискусій;
✓ повернути очне навчання;
✓ єдине, що хотілося б змінити - повернутись до звичайного 

навчання і відчувати студентське життя повною мірою.



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 15
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Місця працевлаштування випускників:
✓ Національна служба здоров'я України 
✓ Національний авіаційний університет
✓ ПрАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна»
✓ Перший український міжнародний банк
✓ ТОВ «Сільпо-фуд»
✓ ТОВ «Мережа Магазинів Дніпро М»
✓ СТО «Ойлер»

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ надання психологічних консультацій систематично;
✓ повернення до пар, які тривають 1 год 20 хв;
✓ введення електронного онлайн-журналу;
✓ адаптувати навчання в університеті під умови воєнного стану, 

хоча й зараз нормально;
✓ найкращий університет.



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
17



18

Місця працевлаштування випускників:
✓ Міністерство закордонних справ України
✓ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
✓ Національний авіаційний університет
✓ Управління освіти Вишневої міської ради 
✓ Інвестиційний фонд NetSolidInvest OU  
✓ Hollister Co.
✓ ТОВ «Мережа Магазинів Дніпро М»

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми:
✓ впроваджувати більше практичних завдань, спрямованих на пошук

рішень, критичного мислення та розвитку здатності до аналізу
студентами;

✓ створювати відеозаписи лекцій, які студент зможе переглянути стільки
разів, скільки необхідно для розуміння викладеного матеріалу;

✓ збільшити кількість завдань, які розвивають саме практичні навички в 
студентів, для подальшого їх застосування в професійній діяльності;

✓ проводити більше практичних занять, зокрема на підприємствах.


