
ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  

АНКЕТА  

«ЯКІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

Шановний респонденте! З метою визначення якості практичної підготовки Центр 

експертизи та моніторингу якості освітнього процесу та Центр соціологічних досліджень 

проводять опитування здобувачів вищої освіти університету. Опрацювання результатів 

анкетування сприятиме удосконаленню професійних компетенцій та результатів навчання, 

необхідних для Вашої роботи за фахом. Для нас дуже важливо підтримувати Вас, 

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

запропоновані нижче запитання. 

 

1. Відмітьте рівень вищої освіти за яким Ви навчаєтеся? 

1.Перший(бакалаврський); 

2.Другий (магістерський);  

2. Назва Вашої освітньої програми______________________________________ 

3. Чи задоволені Ви якістю практичної підготовки на Вашій освітній програмі? 

1.Повністю задоволений; 

2. Скоріше задоволений; 

3. Скоріше незадоволений; 

4. Зовсім незадоволений; 

5. Важко сказати. 

4.Якщо Ви незадоволені якістю практичної підготовки, то чому саме? (відзначте 

не більше 3-х варіантів) 

1.Слабка матеріально-технічна база практики; 

2.Програма практики не відповідає сучасним вимогам ринку праці; 

3.Не вистачає навчально-методичного забезпечення практики; 

4.Практика не формує фахові навички, які  потребує сучасний ринок праці; 

5. Практика не формує навичок креативного мислення; 

6. На практиці не застосовуються інноваційні методи фахової підготовки; 

7. Ваш варіант________________________________________________ 

5.Чи маєте Ви можливість самостійно обрати базу практики? 

1.Так 

2.Ні 

3. Важко відповісти  

6.Чи ознайомлені Ви зі змістом програм практичної підготовки? 

1.Так 

2.Частково 

3.Ні 

7.Чи ознайомлені Ви із компетентностями та результатами навчання з 

практичної підготовки? 

1.Так 

2.Частково  

3.Ні 

8.Чи визначені в програмі практичної підготовки критерії оцінювання 

результатів навчання? 

1.Так 

2.Ні 

3.Важко відповісти 

9.Чи сприяють цілі та завдання в програмі практичної підготовки розвитку/ 

формуванню  Ваших фахових компетентностей? 
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1.Так; 

2.Частково; 

3.Ні; 

4.Важко відповісти 

10.Чи залучаються здобувачі до процесу періодичного перегляду програм 

практичної підготовки?  

1.Так 

2.Час від часу; 

3.Ні  

4.Важко відповісти 

11.Чи можуть здобувачі вносити свої пропозиції до програми практичної 

підготовки? 

1.Так 

2.Ні 

3.Важко відповісти  

12.Якщо так, то які саме пропозиції 

вносили?_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

13.Ваші пропозиції/рекомендації щодо удосконалення організації практичної 

підготовки: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ: 

14. Ваша стать: 

1. Чоловіча 

2. Жіноча 

15. Ваш факультет: 

1. Хіміко-біологічний 

2. Інформатики,математики та економіки 

3. Природничо-географічничний 

4. Філологічний 

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

16. Ваша ОП______________________________________________________________ 

17. Форма навчання: 
1. Контрактна 

2. Бюджетна 

    Дякуємо за співпрацю! 

 


