
АНКЕТА 

для опитування випускників  факультета агрономії та будівництва 

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості 

освіти в Луганському національному аграрному університеті.  

 

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Чому для здобуття вищої освіти Ви обрали саме Луганський національний аграрний 

університет? (оберіть 2 відповіді): 

1) зручне розташування закладу 

2) низька вартість навчання 

3)  схвальні відгуки друзів / знайомих / родичів 

4) позитивні відгуки роботодавців 

5) можливість вступу через центр «ДОНБАС-УКРАЇНА» без ЗНО 

6)  потужний професорсько-викладацький склад 

7)  розгалужена система міжнародних зв’язків 

8) результат профорієнтаційної роботи університету 

9) рекомендації вчителів / попередніх випускників 

Ваш варіант 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Чи вважаєте Ви, що ЛНАУ надає сучасну освіту? 

1) так 

2) ні 

3) важко сказати 

 

Як Ви вважаєте відповідає ЛНАУ сучасним вимогам закладу вищої освіти? 

1) так 

2) ні 

3) складно відповісти 

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Що на вашу думку покращить роботу ЛНАУ з підготовки якісних кадрів аграрного 

сектору та лісового господарства? 

1) покращення матеріально-технічної бази 

2) відкриття власних лабораторних центрів 

3) впровадження дуальної освіти 

4) впровадження дистанційної освіти  

5) розвиток міжнародної співпраці 

6) складно відповісти 

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

Як Ви вважаєте, чи відповідає науково-педагогічний колектив ЛНАУ вимогам 

сучасного закладу вищої освіти (оберіть необхідне): 

1) так, у повній мірі 

2) так, але бажано переглянути кваліфікацію деяких з них 

3) ні 

4) складно відповісти 

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Що було для Вас важливим при виборі майбутньої професії (оберіть 3 відповіді): 

1) гідна зарплата в майбутньому 

2) перспективи працевлаштування 

3) престижність професії 

4) можливість кар'єрного зростання 

5) відповідність наявних у мене знань, здібностей до майбутньої професійної діяльності 

6) професія допоможе знайти роботу за кордоном 

7) династія поколінь 

8) можливість отримання незалежності від батьків 

9) професія допоможе почати власний бізнес 

10)  професія допоможе користуватися гарантовано високим соціальним пакетом (надання 

житла, вигідні умови кредитування тощо) 

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

При виборі майбутньої професії Ви орієнтувались на (оберіть необхідне): 

1) особисту думку 

2)  бажання втілити власну мрію дитинства 

3) пораду друзів 

4) пораду батьків 

5) інформацію представників установ, що проводили профорієнтаційну роботу 

6) сімейні традиції 

7) думку вчителів 

8) бажання започаткувати власну справу 

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

На вашу думку, обрана Вами професія є затребуваною на ринку праці?: 

1) так, затребувана 

2) затребувана, але лише в моєму регіоні 

3) зараз не затребувана, але буде затребувана в майбутньому 

4) була затребувана, коли я вступав(ла) на навчання до навчального закладу 

5) не затребувана 

6) затребувана, але лише за межами мого регіону 

7) важко відповісти 



8) затребувана, але відсутність практичних навичок після закінчення навчання заважає 
мені конкурувати з випускниками інших університетів  

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви отримали знань в процесі навчання для майбутньої 

професійної діяльності (позначте усі варіанти, які вважаєте вірними на ваш думку): 

1) достатньо 

2) мені не вистачатиме практичних знань, умінь і навичок 

3) отримані мною теоретичні знання є застарілими 

4) отримані мною теоретичні знання майже не стосуються моєї майбутньої професії 

5) повністю не задоволений якістю отриманих знань 

6) намагаюся отримувати необхідні мені знання самостійно 

Ваш варіант 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнюють навчання за Вашою 

ОПП? 

1) недостатній рівень підготовки в школі; 

2)  вплив з боку інших студентів, що перешкоджав прояву Ваших здібностей під час 

навчальних занять; 

3) недостатнє забезпечення навчально-методичною літературою (підручники, навчальні 

посібники, методичні вказівки); 

4) незручний розклад; 

5) надмірний обсяг навчального навантаження; 

6) необхідність поєднувати навчання і роботу; 

7) некомпетентність окремих викладачів; 

8) розчарування в спеціальності; 

9) особиста неорганізованість; 

10) відсутність інтересу до навчання; 

11) відсутність перспектив працевлаштування. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОТРИМАНИМИ ЗНАННЯМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: «1» – 

незадовільно, «10» – відмінно: 

 

№ Критерії оцінювання Бали 

1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Навчання було сучасним та практично орієнтованим  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцінювання знань відбувалося прозоро та чесно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи 

(майстер-класи, навчальні дискусії, мозковий штурм, 

тренінги, ділові ігри та ін. ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Проходження виробничих практик  сприяло підвищенню 

моїх знань та практичних навичок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних 

ресурсів університету 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Допоміжний персонал деканату та кафедр кваліфіковано 

та доброзичливо сприяв моєму навчанню 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Університет сприяв моєму працевлаштуванню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Впродовж навчання мене регулярно опитували про 

якість змісту дисциплін та якість викладання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись в 

ЛНАУ за обраною мною спеціальністю 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Які дисципліни необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в ЛНАУ_________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Чи задоволені Ви рівнем своєї освіти?  

1) повністю задоволений(на) 

2) скоріше задоволений(на) 

3) скоріше не задоволений(на) 



4) повністю не задоволений(на) 
5) важко відповісти 

 

РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Чи існує в Вашому навчальному закладі Центр працевлаштування або будь-який інший 

орган, що займається працевлаштуванням, професійною орієнтацією, організацією 

екскурсії на підприємства, зустрічей з роботодавцями, тощо? 

1) так 
2) ні  

3) не знаю 

 

Якщо так, то чи користувалися Ви (або Ваші знайомі, одногрупники) його послугами? 

1) користувався особисто 

2) я не користувався, але користувалися мої знайомі 

3) ні я, ні мої знайомі не користувалися його послугами 

 

Якщо так, то оцініть якість та корисність наданих Вам послуг? 

1) я отримав(ла) перелік вакансій за моєю спеціальністю 

2) я отримав(ла) рекомендації для працевлаштування  

3) я отримав(ла) роботу  

4) я отримав(ла) допомогу у складанні резюме, яке допомогло мені працевлаштуватись 

 

Якщо ні, то зазначте, що стало перешкодою? 

1) не мав(ла) можливість скористатись послугами, бо навіть не знав(ла) про його 

існування  

2) мав(ла) бажання скористатись послугами, але місце навчання та місце розташування 

Центру знаходяться у різних містах 

3) мав(ла) бажання скористатись послугами, але жодного разу не застала співробітників 

на робочому місці 

4) мав(ла) бажання скористатись послугами, але за моєю спеціальністю не виявилось 

вакансій  

5) так, отримав(ла) направлення на роботу 

6) так, був(ла) працевлаштований(на) завдяки Центру 

 

Чи запрошували Вас співробітники Центру на семінар (лекцію) з формування навичок 

пошуку роботи, складання резюме та правил поводження під час співбесіди?  

1) так 

2) ні  

3) не чув(ла) 

 



 

Оцініть роботу Вашої випускової кафедри за наступними критеріями 

 (1 – дуже погано, 5 – Вас все влаштовує:) 

 

 Критерії оцінювання Бали 

1. Організованість і пунктуальність викладачів 1 2 3 4 5 

2. Володіння матеріалом і раціональне використання часу на заняттях 1 2 3 4 5 

3. Актуальність навчального матеріалу (викладачі використовують новий 

актуальний матеріал) 
1 2 3 4 5 

4. Викладачі кафедри вміють викликати інтерес до дисципліни 1 2 3 4 5 

5. Об’єктивність, повага й тактовність у ставленні до студентів 1 2 3 4 5 

6. Культура зовнішнього вигляду викладачів 1 2 3 4 5 

7. Організаційний супровід і допомога у вирішенні поточних навчальних 

проблем 
1 2 3 4 5 

8. Забезпечення навчальними й методичними матеріалами під час всього 

терміну навчання 
1 2 3 4 5 

9. Взаємодія з куратором Вашої академічної групи 1 2 3 4 5 

10. Методична та фахова допомога у виробничих стажуваннях та практиках 1 2 3 4 5 

11. Сприяння участі в наукових, навчальних та фахових конкурсах 

(регіональних, всеукраїнських, міжнародних тощо) 
1 2 3 4 5 

12. Налагодження співпраці з потенційними роботодавцями 1 2 3 4 5 

13.  Надання якісних фахових знань та професійних компетенцій 1 2 3 4 5 

14. Доступність і зрозумілість навчальних вимог  1 2 3 4 5 

 

 

Оцініть роботу Вашого деканату/ННІ за наступними критеріями 

 (1 – дуже погано, 5 – Вас все влаштовує:) 

 

 Критерії оцінювання Бали 

1. Оперативність реакції на звернення та запити 1 2 3 4 5 

2. Об’єктивність, повага й тактовність у ставленні до студентів 1 2 3 4 5 

3. Допомога в оформленні документації 1 2 3 4 5 

4. Інформативність, доступність поточної навчальної інформації 1 2 3 4 5 

5. Взаємодія зі студентами в освітньому процесі 1 2 3 4 5 

6. Взаємодія зі студентами у виховній роботі 1 2 3 4 5 

7. Зворотній зв’язок зі студентами / батьками 1 2 3 4 5 

 

 

ДЯКУЄМО! 

 


