
ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  

АНКЕТА  

 

«УНІВЕРСИТЕТ ОЧИМА ВИПУСКНИКІВ» 

Шановний респонденте! З метою визначення рівня конкурентоспроможності випускників 

МДПУ на ринку праці та рівня задоволеності ними отриманими вміннями, знаннями та 

навичками, Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу та Центр соціологічних 

досліджень проводять опитування випускників університету. Опрацювання результатів 

анкетування сприятиме вдосконаленню освітніх програм, підходів і методів викладання,  що 

підвищить рівень якості освітнього процесу. Для нас дуже важливо підтримувати Вас, 

допомагати, якщо є така необхідність. Отже, просимо долучитися та щиро відповісти на 

запропоновані нижче запитання. 

1. На якій освітній програмі/спеціальності Ви навчалися і в якому році її 

закінчили?____________________________________________________________ 

2. Чи задоволені Ви отриманою освітою в університеті? 

1. Повністю задоволений; 

2. Скоріше задоволений; 

3. Скоріше не задоволений; 

4. Зовсім не задоволений; 

5. Важко відповісти. 

3. Оцініть, будь-ласка, рівень професійної підготовки та організації освітнього процесу в 

університеті за п’ятибальною шкалою (де 5-найвища оцінка, 1-найнижча) 

1. Я достатньо отримав(ла) теоретичних знань у процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності 1 2 3 4 5 

2. Я достатньо набув(ла)  практичних навичок у процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності 
1 2 3 4 5 

3. На моїй випусковій кафедрі викладачі пропагують та дотримуються 

принципів доброчесності  
1 2 3 4 5 

4. Я задоволений(ла)   вільним вибором дисциплін як способом формування 

своєї індивідуальної освітньої траєкторії 
1 2 3 4 5 

5. Мені вистачало часу на самостійну роботу  1 2 3 4 5 

6. Навчальний процес поєднувався із інноваціями та науковими 

дослідженнями викладачів та студентів 
1 2 3 4 5 

7. Я добре оволодів(ла) соціальними навичками (комунікабельність, вміння 

працювати в команді, креативно мислити, проявляти ініціативу та інше) 
1 2 3 4 5 

8. Практична підготовка допомогла мені набути фахових навичок 1 2 3 4 5 

9. До аудиторних занять час від часу залучались професіонали-практики, 

представники роботодавців 
1 2 3 4 5 

10. Викладачі випускової кафедри та співробітники деканату кваліфіковано та 

доброзичливо сприяли моєму навчанню 
1 2 3 4 5 

11. Працівники бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо допомагали із 

пошуком літературних джерел 
1 2 3 4 5 

12. Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників 1 2 3 4 5 

13. Я рекомендуватиму іншим навчатись у МДПУ ім. Б. Хмельницького  1 2 3 4 5 

14. Я бажаю і надалі підтримувати університет та покращувати якість освіти в 

ньому 
1 2 3 4 5 
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4.Чи був порядок вивчення дисциплін та графік навчального процесу логічним та 

послідовним? 
1. Так 

2. Ні  

3. Важко сказати 

5.Чи достатньою була кваліфікація викладачів, залучених для реалізації освітньої 

програми/спеціальності: 

1. Так 

2. Ні  

3. Важко сказати 

6.Чи достатньо часу надавалося навчальним планом для засвоєння компонентів/дисциплін 

освітньої програми/спеціальності? 

1.Так  

2.Ні  

3. Важко сказати 

7.Чи виникали у Вас труднощі під час навчання на освітній програмі/спеціальності? 

1.Ні, не виникало;  

2. Час від часу;  

3. Постійно.  

8. Якщо так, то з якими труднощами найчастіше Вам доводилось стикатись під час 

навчання? (можна обрати не більше 3-х варіантів відповіді) 

1. Відсутність допомоги викладачів випускової кафедри;  

2. Відсутність допомоги співробітників деканату;  

3. Непрозорість оцінювання;  

4. Відсутність необхідних навчально-методичних матеріалів;  

5. Слабка матеріально-технічна база; 

6. Інше (напишіть, що саме)__________________________________________ 

9. Які знання, компетенції Ви вважаєте необхідним додати до освітньої 

програму/спціальності?(напишіть)_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10. Які дисципліни Ви вважаєте 

зайвими?____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Які дисципліни Ви вважаєте обов’язково слід ввести в освітню 

програму?___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

12. Чи працюєте Ви за фахом? 

1.Так; 

2. Працював деякий час, але зараз не працюю; 

2.Збираюсь працевлаштуватися за фахом; 

3.Ні 

13. Якщо Ви не працюєте за фахом, то назвіть з якої 

причини_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14. Чи була необхідна перепідготовка, або додаткове навчання, щоб отримати роботу? 

1.Так 

2.Ні  

3. Ваш варіант__________________________________ 



15. Надайте свій коментар або побажання щодо покращення знань, вмінь, навичок, що 

надаються під час підготовки в 

МДПУ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ: 

16. Ваша стать: 

1. Чоловіча 

2. Жіноча 

17. Факультет, який Ви закінчили: 

1. Хіміко-біологічний 

2. Інформатики,математики та економіки 

3. Природничо-географічничний 

4. Філологічний 

5. Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти 

18. ОП/спеціальність, на якій Ви навчалися_________________________________________ 

29. Рівень вищої освіти за яким Ви навчалися 

1. Перший (бакалаврський) рівень освіти 

2. Другий (магістрський) рівень освіти 

            3. PhD програма 

20. Форма навчання: 
1. Контрактна 

2. Бюджетна 

21. Вкажіть назву установи, організації в якій Ви 

працюєте____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

22. Для зворотного зв'язку вкажіть свій телефон, e-

mail_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    Дякуємо за співпрацю! 

 


