
Результати анкетування 

«УНІВЕРСИТЕТ ОЧИМА ВИПУСКНИКІВ» 

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

англійська Бакалавр 

2. Чи задоволені Ви отриманою освітою в університеті? 

Відповідь - Скоріше задоволений. (100%) 

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

освітнього процесу в університеті за п’ятибальною шкалою (де 5-

найвища оцінка, 1-найнижча) 

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

професійної діяльності -4 

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

професійної діяльності-4 

На моїй випусковій кафедрі викладачі пропагують та дотримуються принципів 

доброчесності-4 

Я задоволений(ла) вільним вибором дисциплін як способом формування своєї 

індивідуальної освітньої траєкторії-3 

Мені вистачало часу на самостійну роботу-4 

Навчальний процес поєднувався із інноваціями та науковими дослідженнями викладачів 

та студентів-4 

Я добре оволодів(ла) соціальними навичками (комунікабельність, вміння працювати в 

команді, креативно мислити, проявляти ініціативу та інше)-5 

Практична підготовка допомогла мені набути фахових навичок-4 

До аудиторних занять час від часу залучались професіонали-практики, представники 

роботодавців-2 

Викладачі випускової кафедри та співробітники деканату кваліфіковано та доброзичливо 

сприяли моєму навчанню-5 

Працівники бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо допомагали із пошуком 

літературних джерел-3 

Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників-3 

Я рекомендуватиму іншим навчатись у МДПУ ім. Б. Хмельницького-4 

Я бажаю і надалі підтримувати університет та покращувати якість освіти в ньому-4 

 

 

 

 



4.Чи був порядок вивчення дисциплін та графік навчального процесу 

логічним та послідовним? 
Відповідь – так (100%) 

5.Чи достатньою була кваліфікація викладачів, залучених для реалізації 

освітньої програми/спеціальності: 

Відповідь – так (100%) 

6.Чи достатньо часу надавалося навчальним планом для засвоєння 

компонентів/дисциплін освітньої програми/спеціальності?  

Відповідь – так (100%) 

7.Чи виникали у Вас труднощі під час навчання на освітній 

програмі/спеціальності? 

Відповідь – Ні, не виникало (100%) 

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

програму/спеціальності?(напишіть) 

Інфомедійна грамотність 

Гнучкі навички 

Більше практики і ознайомлення з документацією 

Нічого додавати не потрібно, все необхідне вже є 

10. Які дисципліни Ви вважаєте зайвими? 

Немає 

Зайвих немає, всі потрібні по своєму. 

усі дисципліни корисні 

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

програму? 

Все влаштовує 

важко відповісти 

Достатньо тих, які є 

12. Чи працюєте Ви за фахом?  

Відповіді – так 56% 

- Збираюсь працевлаштуватись – 32 

- Ні 12% 

14. Чи була необхідна перепідготовка, або додаткове навчання, щоб 

отримати роботу? 

Відповіді – так 55% 

- ні 45% 



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

навичок, що надаються під час підготовки в МДПУ 

Все влаштовує 

Задоволена своїм навчанням в МДПУ! Отримала все, що хотіла 

МДПУ дає достатньо знань для фахівця 

Бажаю, щоб у студентів було більше практичних занять 

Все добре! Нічого не треба змінювати! 


