
Анкета здобувачів вищої освіти щодо оцінювання освітньої програми (ОП) 

1. Сформулюйте, з якою метою Ви навчаєтеся за ОП цієї спеціальності: 

а) для одержання диплому з вищої освіти за будь-якою спеціальністю; 

б) навчання саме за цією спеціальністю було моїм свідомим вибором ; 

в) знайомі працюють у цій галузі та допоможуть влаштуватись на роботу;  

г) ваш варіант____________________________________________________ 

 

2. Чи надає, на Вашу думку, навчання за ОП Вашої спеціальності додаткові конкурентні 

переваги на ринку праці? 

а) так;                б) ні. 

 

3. Чи плануєте Ви у майбутньому подальшу наукову та/або науково-педагогічну 

діяльність? 

а) так;     б) ні. 

 

4. Як Ви вважаєте, чи всі навчальні дисципліни, які у Вас викладалися, необхідні для 

Вашої майбутньої професійної діяльності?  

а) так;     б) ні;                                        в) частково; 

г) ваш варіант____________________________________________________ 

 

5. Чи зустрічається повторення змісту навчального матеріалу дисциплін ОП вашої 

спеціальності під час вивчення фахових дисциплін? 

а) так;     б) ні;                                        в) частково; 

г) ваш варіант____________________________________________________ 

 

6. Чи достатній обсяг практичної підготовки покладено в основу ОП Вашої 

спеціальності? 

а) так;     б) ні. 

 

7. Чи організовуються для Вас зустрічі з представниками виробництв, підприємств, 

організацій, які зацікавлені у наданні першого робочого місця випускникам з Вашої 

освітньої програми? 

а) так;     б) ні. 

 

8. Яку роль відіграють навчальна та виробнича практики у формуванні Вашої професійної 

компетентності? 

а) важливу роль;                         б) незначну роль; 

в) ваш варіант____________________________________________________ 

 

9. Чи впливає проходження виробничої (технологічної, педагогічної тощо) практики на 

розвиток основних компетентностей майбутніх фахівців з Вашої спеціальності? 

а) так;     б) ні. 

 

10. Чи задоволені Ви результатами проходження виробничої (технологічної, педагогічної 

тощо) практики? 

а) так, отримали реальний практичний досвід, навички та вміння для подальшої роботи; 

б) частково, ознайомилися з роботою, але практичних навичок та умінь не набули; 



в) ні, виконували роботу, що не пов’язана з майбутньою професією; 

г) Ваш варіант____________________________________________________ 

 

11. Чи справдилися Ваші очікування щодо навчання за ОП Вашої спеціальності? 

а) так;     б) ні. 

 

12. Чи плануєте Ви працювати за спеціальністю, яку зараз опановуєте? 

а) так, планую; 

б) так, вже працюю; 

в) ні, не планую. 

 

13. Якщо Ви не бажаєте працювати за спеціальністю, яку Ви зараз опановуєте, то з яких 

причин?  

а) низький рівень заробітної плати;  

б) є інші привабливі пропозиції; 

в) не планував працювати за цією спеціальністю;  

г) причин немає, я планую працювати/працюю за своєю спеціальністю; 

д) ваш варіант____________________________________________________ 

 

 


