
Результати анкетування 

«УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В МДПУ ОЧИМА РОБОТОДАВЦЯ» 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська Магістр 

1. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, 

найбільший вплив на ефективність професійної діяльності 

фахівця та його кар'єрне зростання. Дайте оцінку за 

п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий 

рівень). 

1.Рівень загальнотеоретичної підготовки – 5 

2.Рівень базових (професійних) знань і навичок – 5 

3.Рівень базових (професійних) знань і навичок – 5 

4.Націленість на кінцевий результат – 5 

5.Здатність працювати в колективі, команді-5 

6.Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці-5 

7.Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток-5 

8.Ерудованість, загальна культура, комунікабельність-5 

9.Ведення ділової документації-5 

10.Володіння іноземною мовою-5 

11.Гнучкість та адаптивність-5 

12.Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями-5 

 

3. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки 

випускників МДПУ, які працюють у Вас в організації? Дайте 

оцінку за шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)  

Відповідь – 4 

4. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників 

МДПУ? Дайте оцінку за шкалою від 1 (не зацікавлений) до 5 

(повністю зацікавлений).  

Відповідь – 5 

5. Наведіть свою оцінку роботи випускової кафедри, як 

структурного підрозділу факультету/інституту, за наступними 

критеріями. Дайте оцінку за шкалою від 1 (незначний рівень) до 5 

(дуже високий рівень). 



1.Ділова репутація, імідж кафедри-5 

2.Конкурентоспроможність освітніх послуг-5 

3.Професорсько-викладацький склад-5 

4.Матеріально-технічна база-5 

5.Якість освітніх послуг (магістерська підготовка)-5 

6.Зміст навчальних програм-5 

7.Використання новітніх, інтерактивних методів навчання-5 

6. Оцініть якості та навички випускників даної спеціальності за 

п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий 

рівень) 

1.Рівень загальнотеоретичної підготовки -4 

2.Рівень базових (професійних) знань і навичок-4 

3.Стратегічне мислення-4 

4.Націленість на кінцевий результат-4 

5.Здатність працювати в колективі, команді-4 

6.Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці-4 

7.Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток-4 

8.Ерудованість, загальна культура, комунікабельність-4 

9.Ведення ділової документації-4 

10.Володіння іноземною мовою-4 

11.Гнучкість та адаптивність-4 

12.Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями-4 

 

7. Чи залучали Вас до обговорення цілей, завдань, визначення 

переліку вибіркових компонент конкретної освітньої програми: 

 

Відповідь – Так (73%) 

                 - частково (27%) 

8. Чи брали Ви безпосередню участь в обговоренні програмних 

результатів навчання за освітньою програмою 

 

Відповідь – Так (70%) 

                 - частково (30%) 

9. Чи була врахована Ваша думка під час формування 

навчального плану відповідної освітньої програми? 



Відповідь – Так (100%) 

10. Чи забезпечує дана освітня програма формування тих 

компетентностей, які потрібні фахівцям для ефективної роботи на 

Вашому підприємстві (в установі/організації)? 

Відповідь – Так (92%) 

                  - частково (8%) 

11. Чи зацікавлені Ви надати можливість для проходження 

виробничої практики на базі Вашого підприємства 

(установи/організації) студентам за конкретною освітньою 

програмою з метою підвищення рівня практичної підготовки? 

Відповідь – Так (85%) 

                  - частково (15%) 

12. Як Ви оціните рівень взаємозв’язку роботодавця з конкретною 

освітньою програмою (науково-педагогічними працівниками 

кафедри, здобувачами вищої освіти)? 

Відповідь – високий (75%) 

                   -  Середній (задовільний) 25% 

13.Чи плануєте Ви у подальшій роботі залучати фахівців, 

підготовлених за даною освітньою програмою? 

Відповідь – Так (100%) 

14.Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за даною освітньою 

програмою відповідає вимогам регіонального ринку праці 

Відповідь – Так (94%) 

                  - частково (6%) 

15.Які додаткові знання / уміння повинна забезпечувати 

конкретна освітня програма: 

Перекладацькі вміння 

управлінські навички 



навички self-менеджменту 

базові комунікативні навички 

16. Які дисципліни на Вашу думку необхідно додати в конкретну 

освітню програму: 

Переклад 

Всі дисципліни враховані 

 

17. Яку загальну оцінку конкретної освітньої програми Ви дасте 

Відповідь – Добре (81%) 

                   - Відмінно (19%) 

18. Надайте свій коментар або побажання щодо покращення 

знань, вмінь, навичок, що надаються під час підготовки в МДПУ 

Розвивати онлайн навчання. 

втілювати більше ідей інноваційного характеру 

Я вважаю, що студенти отримують знання, уміння та навички, які є на 

високому рівні для майбутнього працевлаштування. 

Я вважаю, що випускники МДПУ добре підготовлені до майбутньої 

професійної діяльності. 

Приємно і легко працювати зі студентами і випускниками 

університету 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


