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"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" 
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Стать 
 

 

 Ч 

 Ж 

Ваше розміщення в Києві 
 

 

 гуртожиток 

 оренда житла 

 власне житло 

Якою мовою Ви спілкуєтеся у 

повсякденному житті? 
 

 

 українською 

 російською 

 суржиком 

 суржик 

Чи працюєте Ви у свій вільний від 

навчання час? 
 

 

 Так 

 Ні 

Якою іноземною мовою Ви володієте і 

в якій мірі? 
 

 

 англійська 

 французька 

 німецька 

 іспанська 

 китайська 

 арабська 

 англійська та 

італійська 

Рівень володіння іноземною мовою 
 

 

 

 на рівні виживання 

 початковий 

 середній 

 високий 

 професійний 

Як часто Ви берете участь у 

громадській діяльності? 
 

 

 Ніколи 

 Інколи, якщо є настрій 

 Тільки, якщо до мене 

звернуться з проханням 

 Дуже часто 

Чи є у вас хобі? 
 

 Немає 

 Співи, танці, 

акторське… 

 Мови, КМРС… 

 Співаю, танцюю, граю 

на… 

 Акторська 

майстерність… 

 Читаю книги… 

 Шахи, відео ігри 

 Футбол, спорт 
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Що для Вас було поштовхом для 

вступу в університет? 
 

 

 зацікавленість 

майбутньою професією 

 бажання навчатися 

саме в НУБіП 

 бажання батьків 

 порада друзів 

 зручність 

розташування 

 вартість навчання 

 усе вищеперераховане 

 зацікавленість 

майбутньою професією і 

вартість навчання 

 здобуття вищої освіти 

Що для Вас означає одержання 

диплому про вищу освіту? 
 

 

 можливість 

працевлаштуватися 

 можливість знайти 

себе в суспільстві 

 запорука успішної 

кар’єри 

 престиж 

 самоствердження 

 необхідність 

 лише папірець 

 усе вищеперераховане 

Які стратегії вирішення навчальних 

проблем Ви обираєте? 
 

 

 Самостійно шукаєте 

раціональні способи 

вирішення 

 Дотримуєтеся тактики 

"якось все владнається", 

нічого не робите 

 Обговорюєте з 

одногрупниками 

 Обговорюєте з 

друзями 

 Звертаєтесь до 

викладачів 

 Звертаєтесь до 

куратора 

 Консультуєтеся з 

батьками 

Оцініть, будь ласка, цикл яких 

предметів вам складніше засвоювати 
 

 

 Точні науки 

 Іноземні мови 

 Гуманітарні 

дисципліни 

 Спеціальні, 

професійні предмети 

Чи багато часу Ви зазвичай витрачаєте 

на опрацювання домашніх завдань? 
 

 

 Багато, мені важко 

дається домашня робота 

 Значний час 

 Мало, я швидко і з 

легкістю роблю 

домашні вправи 

 Важко відповісти 

Чи є у Вас вільний час від навчання? 
 

 

 

 У мене його 

практично немає 

 Приблизно 2-3 години 

на добу 

 Стільки, скільки 

потрібно для гарного 

відпочинку 
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