
АНКЕТА 
оцінювання здобувачами вищої освіти якості практичної підготовки 

 
Анкетування анонімне  

 
Просимо дати відповіді на поставлені запитання. Там, де запропоновані варіанти відповідей, обведіть номер 

відповіді, яка сходиться з Вашою думкою. 
Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються 

Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара. Дякуємо за співпрацю! 
 

Вид практичної підготовки: �  Навчальна практика    �  Виробнича практика 
 
База практики:    �  Запропонована кафедрою   �  Знаходив самостійно 
 
Керівник практики від університету_____________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Керівник практики від підприємства (бази практики)______________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
 

ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РОБОТУ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ, ОБРАВШИ ОДИН ВАРІАНТ 
ВІДПОВІДІ ДЛЯ КОЖНОГО ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Твердження  
(оцініть діяльність керівника практики 

від університету) 

Цілком 
погоджуюся 

Скоріше 
погоджуюся 

Рівною мірою як 
погоджуюся, так 
і не погоджуюся 

Скоріше не 
погоджуюся 

Абсолютно не 
погоджуюся 

1. Керівник повністю презентував мету 
та завдання на початку практики, 
пояснив її  важливість для майбутньої 
професії, ознайомив з системою та 
критеріями оцінювання та чітко їх 
дотримувався. 

5 4 3 2 1 

2. Керівник підтримував контакт з 
Вами, вільно, змістовно та зрозуміло 
відповідав на питання, допомагав 
вирішити питання організаційного та 
фахового характеру. 

5 4 3 2 1 

3. Керівник забезпечив проведення 
практики навчальними та 
методичними матеріалами. 

5 4 3 2 1 

4. Керівник чітко дотримувався 
розкладу проведення практики, завжди 
була можливість консультуватися з 
ним. 

5 4 3 2 1 

5. Керівник коректно та з повагою 
ставився до всіх студентів, створював 
доброзичливу, сприятливу для набуття 
практичних навичок емоційно-
психологічну атмосферу. 

5 4 3 2 1 

 
 
 



ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ, ОБРАВШИ 
ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ ДЛЯ КОЖНОГО ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Твердження Дуже добре Добре Задо- 
вільно Погано Дуже погано 

6. Оцініть рівень матеріально-
технічного оснащення бази 
практики. 

5 4 3 2 1 

7. Оцініть рівень теоретичної 
підготовки для проходження 
практики, здобутий в університеті. 

5 4 3 2 1 

8. Оцініть дотримання кафедрою 
вимог до організації практичної 
підготовки (проведення 
настановних та підсумкових 
зборів, інструктажів, дотримання 
графіку консультацій, захисту 
звітів тощо). 

5 4 3 2 1 

9. Оцініть тривалість проходження 
практики для виконання 
поставлених програмою завдань. 

5 4 3 2 1 

10. Оцініть корисність практики 
для Вашої майбутньої професійної 
діяльності. 

5 4 3 2 1 

11. Ваша загальна оцінка роботи 
керівника практики від 
університету. 

5 4 3 2 1 

12. Ваша загальна оцінка роботи 
керівника практики від 
підприємства (бази практики). 

5 4 3 2 1 

 
Твердження Так Ні 

13. Вам довелося дати хабар (грошову винагороду, подарунок, послугу) керівнику 
практики, щодо якого заповнюється анкета 1 2 

 
14. Що найбільше сподобалося під час проходження практичної підготовки? (напишіть) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
15. Що, на Вашу думку, можна було б змінити щодо практичної підготовки? (напишіть) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
16. На яких підприємствах Ви хотіли б проходити практику? (напишіть) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Дякуємо за відповіді! 


