
АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ МИНУЛИХ РОКІВ 
 

Просимо дати відповіді на поставлені запитання. Там, де запропоновані варіанти 
відповідей, позначте номер відповіді, яка сходиться з Вашою думкою. 

Висловлені Вами побажання будуть використані для удосконалення системи 
забезпечення якості освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. 
Дякуємо за співпрацю! 

 
Ваше прізвище, ім’я та по-батькові__________________________________________________ 
 
Місце роботи, посада_______________________________________________________________ 
 
Рік випуску_______________________________________________________________________ 
 
Здобутий ступінь вищої освіти 
 

        Бакалавр  Магістр/Спеціаліст  Доктор філософії 
 
Спеціальність_____________________________________________________________________ 
 
Освітня програма__________________________________________________________________ 

 
 

ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКІСТЬ ЗДОБУТОЇ ОСВІТИ ЗА ПРОПОНОВАНИМИ 
КРИТЕРІЯМИ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ П’ЯТИБАЛЬНУ ШКАЛУ, ДЕ: «1» – ні, «2» – скоріше 

ні, «3» – рівною мірою так і ні, «4» – скоріше так,  «5» – так. 
 

№ Критерії оцінювання Бали 
1. Я задоволений(а) в цілому навчанням в ДНУ 1 2 3 4 5 
2. Кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідає тим 

дисциплінам, які вони викладають 1 2 3 4 5 

3. Знання, отримані в ДНУ, стали мені у нагоді в подальшій професійній 
діяльності 1 2 3 4 5 

4. Я задоволений наданою мені практичною підготовкою (навчальні, 
виробничі, педагогічні практики) 1 2 3 4 5 

5. Я рекомендуватиму іншим навчатися в ДНУ за спеціальністю, де я 
навчався 1 2 3 4 5 

 
 

ОБЕРІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ОДНУ З ТРЬОХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ КОЖНОГО ПИТАННЯ 
 
 

6. Як Ви оцінюєте знання, 
отримані в ДНУ 

Грунтовні Достатні Недостатні 

7. 
Як Ви оцінюєте рівень 

складності спеціальності 
/ освітньої програми, за 

якою Ви навчалися? 

Складна та 
перевантажена Оптимальна 

Нескладна та 
поверхнева 

8. 

Як Ви оцінюєте 
співвідношення 

теоретичних знань і 
практичних навичок у 

програмі навчання? 

Отримано більше 
теоретичних 
знань, ніж 

практичних 
навичок 

Теоретичні знання 
забезпечуються 

практичними 
навичками. 

Практичні 
навички 

превалюють над 
теоретичними 

знаннями 



9. 
Чи достатньо було 
виділено часу для 

вивчення навчальних 
дисциплін? 

Матеріалу дуже 
багато, потрібно 

більше часу 

Відведена кількість 
часу відповідає обсягу 

матеріалу 

Часу для 
вивчення 
дисциплін 

забагато, його 
можна скоротити 

10. 
Чи складно Вам було 

працевлаштуватись за 
спеціальністю? 

Складно, працюю 
не за 

спеціальністю  

Були проблеми з 
працевлаштуванням за 

спеціальністю 

Не складно, 
працюю за 

спеціальністю 
 
 
11. Чого Вас, на Вашу думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно для роботи за фахом на 
сучасному ринку праці? (напишіть) ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? 
(напишіть)  ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? 
(напишіть) ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
14. Які ДОДАТКОВІ знання (вміння) має забезпечувати спеціальність (освітня 
програма)? (напишіть)___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Дякуємо 


