
Штамп установи 
 

АНКЕТА 
опитування для роботодавців 

Шановний учасник опитування! 
 
НУОЗ України імені П. Л. Шупика проводить вивчення думки щодо оцінювання якості освітнього 
процесу і подальшого удосконалення системи якості освіти та освітньо -наукової програми 
Університету.  
 
Співставлення безпосередньо Ваших відповідей з думкою інших роботодавців дозволить 
зробити вірні висновки про рівень якості освітнього процесу в цілому. Але це, звичайно, 
залежить від Вашої відвертості, точності та повноти Ваших в ідповідей. 
 
Будь ласка, ознайомтесь із запитаннями і виберіть відповідь, яку Ви вважаєте найбільш вірною і 
зробіть відмітку у вигляді будь-якої позначки. Просимо Вас відповісти на всі питання анкети. 
Якщо відповідь не надрукована або жоден із наведених варіантів Вас не влаштовує, напишіть 
відповідь самостійно. 
  
Анкета є анонімною. 
 
Дайте, будь-ласка, об’єктивну оцінку, використовуючи п’ятибальну шкалу, де*:  
"1" – низький рівень;"2" – задовільний рівень;"3" – хороший рівень;"4" – дуже хороший рівень; 
"5" – високий рівень. 
 
Впевнені, що Ваша думка буде корисна для нас. Заздалегідь дякуємо за співпрацю!  
  
Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/організації:  
  
Форма власності:  
 
Кількість випускників НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які працюють у Вашій установі/організації 
та їх посади: 
 
 
Вкажіть освітню програму, за якою навчались фахівці (випускники НУОЗ України імені П. Л. 
Шупика), що працюють у Вашій установі/організації (виберіть зі списку): 
  
 
  
Актуальність освітньої програми у світлі найновіших досліджень та сучасного ринку праці? (*оцініть 
за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» - не зацікавлений, «5» - повністю зацікавлений): 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Оцініть якості та навички випускників НУОЗ України імені П. Л. Шупика (*оцініть за п’ятибальною 
шкалою (1-5), де: «1» – низький рівень, «5» – високий рівень): 

 Рівень загальнотеоретичної підготовки –  

 Здатність до навчання –  



 Здатність до аналізу і синтезу –  

 Розв’язання проблем –  

 Здатність застосовувати знання на практиці –  

 Рівень базових (професійних) знань і навичок  –  

 Стратегічне мислення –  

 Націленість на кінцевий результат –  

 Здатність працювати в колективі, команді –  

 Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці  –  

 Здатність пристосовуватись до нових ситуацій –  

 Націленість на професійний розвиток і кар'єрне зростання –  

 Навички управління персоналом, колективом – 

 Ерудованість, загальна культура, комунікабельність –  

 Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями  –  

 Ведення ділової документації –  

 Вміння логічно мислити, робити правильні висновки, послідовно і обґрунтовано 
висловлювати особисту думку –  

 
Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників НУОЗ України імені П. Л. 
Шупика, які працюють у Вас в організації/установі? (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» 
– низький рівень, «5» – високий рівень).  
1 
2 
3 
4 
5 
 
Чи готове Ваша організація/установа співпрацювати з НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 
моделлю дуальної освіти? * 
Так  
Ні 
 
Яку кількість випускників Ваша організація/установа спроможна навчати за моделлю дуальної 
освіти (за умови позитивної відповіді на попереднє питання)? 
0 
1-4 
5-10 
11-20 
 
Чи може Ваша організація/установа надати можливість для стажування викладачів НУОЗ України 
імені П. Л. Шупика? 
Так 
Ні 
 
Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників НУОЗ України імені П. Л. Шупика? 
(*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – не зацікавлений, «5» - повністю зацікавлений): * 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Скільки часу, на Ваш погляд, необхідно випускнику для адаптації до виробничих умов? 



1 міс 
2 міс 
3 міс 
6 міс 
1 рік 
 
Наведіть, будь ласка, свою оцінку НУОЗ України імені П. Л. Шупика, як закладу вищої освіти 
(*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – низький рівень, «5» – високий рівень): 

 Ділова репутація, імідж закладу –  

 Конкурентоспроможність освітніх послуг –  

 Професорсько-викладацький склад –  

 Матеріально-технічна база –  

 Система управління закладом –  

 Якість освітніх послуг –  

 Вміст навчальних програм –  

 Використання новітніх, інтерактивних методів навчання – 

  
Чи готові працівники Вашої організації/установи співпрацювати з НУОЗ України імені П. Л. Шупика 
з метою удосконалення освітніх програм підготовки фахівців?   
Так 
Ні 
 
Надайте свої пропозиції або побажання щодо компетентностей та результатів навчання за даною 
освітньою програмою:  
 
 
Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, контактні дані Вашої організації/установи  
 

 
Дякуємо за участь в анкетуванні! 

 


