
Результати опитування 

«Практико-орієнтованість освітньої програми» 

   Метою опитування здобувачів вищої освіти стало вивчення рівня задоволеності компетентностями, 

здобутими та розвиненими під час практичної підготовки з точки зору останніх тенденцій розвитку відповідної сфери 

професійної діяльності. 

          Для отримання даних було використано анкетування здобувачів 1-4 курсів. 

          Опитування проводилось з 20.12.2022 по 30.12.2022 року. 

          Характеристика вибірки: 27 респондентів із загальної кількості 42 особи,   здобувачі першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Факультету PR, журналістики та кібербезпеки, спеціальності  

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Міжнародні 

відносини».  

          Результати аналізу відповідей на питання відображені в діаграмах: 

 



1. На якому рівні вищої освіти Ви навчаєтесь: 

. 

100% 
перший (бакалаврський) рівень  



2. Назва освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової програми) (спеціальність), за якою Ви навчаєтесь: 

 

перший (бакалаврський) рівень  

освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» 

спеціальність 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

 

 
 

 



3. Рік навчання (курс): 

12 здобувачів 

6 здобувачів 

7 здобувачів 

2 здобувачі 

44,4% 

22,2% 

26% 

7,4% 

4 курс 

3 курс 

2 курс 

1 курс 



4. Які види практичної підготовки Ви проходили?  

17% 

22% 

29% 

32% 
Переддипломну 

Виробничу 

Навчальну 

Ознайомчу 



5. Вкажіть, будь ласка, Ваше місце проходження практики 

Навчальної: 

• Київська міська рада 

• Київська міська державна адміністрація 

• Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ДП «ГДІП»)  

• Бориспільський міський районний суд  

• Торгово-промислова палата України 

• Дипсервіс, УССД  

• Білоцерківська міська рада  

• «Бітвін Сітіз»  

• Київський національний університет культури і мистецтв 

 

Виробничої: 

• Дипсервіс, УССД  

• Кремінська міська рада 

• Торгово-промислова палата України 

• Київська міська державна адміністрація 

• КоТП  

• ГО «Рада конкурентоспроможності України» 

• Міністерство освіти і науки України,профспілка освіти і науки України в Чернігівській області 

• «Флай-Технікс»  

• Антимонопольний комітет України 

 

Переддипломної: 

• Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень»  

• ГО «Рада конкурентоспроможності України» 

• Київська міська державна адміністрація 

• Міністерство освіти і науки України 

• КоТП  

• Антимонопольний комітет України 

• Торгово-промислова палата України 



6. Наскільки Ви задоволені переліком пропонованих баз практики в межах освітньо-професійної програми? 

55,6% 
33,3% 

11,1% 

Повністю задоволені 

Частково задоволені 

Зовсім не задоволені 



7. Чи мали Ви можливість самостійно обирати заклад, установу чи організацію для проходження практики? 

81% 

19% 

Так 

Частково 



8. Наскільки зручним для вас є графік проходження практики? 

41% 

44% 

11% 
4% 

Дуже зручний 

Переважно зручний 

Важко сказати 

Дуже незручний 



9. Чи достатній рівень Вашої теоретичної підготовки для успішного проходження практики?  

89% 

7% 
4% 

Так 

Частково 

Ні 



10. Чи відповідає місце (місця) проходження практичної підготовки Вашому майбутньому фаху? 

81% 

4% 

15% 

Так 

Ні 

Частково 



11. Чи надавав керівник практикою від Університету Вам консультації під час практики? 

74% 

7% 

19% 

Так 

Ні 

Частково 



12. Чи були для Вас забезпечені належні умови для виконання програми практичної підготовки на місці проходження 

практики? 

85% 

15% 

Так 

Частково 



13. Як Ви оцінюєте підсумки практики за її результативністю? 

30% 

7% 

4% 

59% 

Практика показала, що я готовий (ва) до 

роботи за фахом 

Практика виявила прогалини у моїй 

фаховій підготовці 

Практика розчарувала мене у обраній 

професії 

На практиці я переконався (лася) у 

правильності вибору професії 



14. Чи об’єктивним було оцінювання результатів проходження практики? 

93% 

7% 

Так 

Частково 



15. Чи залучаються професіонали-практики до викладання навчальних дисциплін? 

74% 

4% 

22% 

Так 

Ні 

Частково 



16. Чи брали участь у заняттях з Вами професіонали-практики або роботодавці? 

70% 

8% 

22% 

Так 

Ні 

Не пам'ятаю 



16. Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції для покращення якості практичної  підготовки в КНУКіМ 

• Продовжувати працювати в тому ж дусі. 

• У зв'язку з повномасштабним вторгненням,умови для проходження практики чудові. 

• Робити більший акцент саме на практичну частину, а не на заповнювання. 

• Збільшення можливості вибору баз практики. 

• Усе влаштовує. 


