
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

(2021 рік) 

АНКЕТА № 15 Вивчення думки керівників закладів освіти (інших  організацій, 

установ, підприємств, компаній тощо) та керівників їх   структурних підрозділів 

щодо якості вищої освіти випускників ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 
 

 

 

 

 

56.3%

8.3%

2.1%

2.1%

4.2%

2.1%

2.1%

2.1%

8.3%

6.3%

4.2%

1. Зазначте галузь , в якій функціонує Ваш заклад ( організація, 

установа, підприємство, компанія тощо) (за КВЕД):

Освіта (56,3%)

Професійна та наукова діяльність (8,3%)

Сільське господарство (0%)

Добувна промисловість (0%)

Переробна промисловість (2,1%)

Тимчасове розміщування й організація 
харчування (2,1%)
Державне управління й оборона (4,2%)

Надання інших видів послуг (2,1%)

Інформація та телекомунікації (2,1%)

Фінансова та страхова діяльність (0%)

Операції з нерухомим майном (2,1%)

Діяльність у сфері адміністративного 
допоміжного обслуговування (0%)
Охорона здоров`я та надання соціальної 
допомоги (8,3%)
Мистецтво, розваги, спорт та відпочинок 
(6,3%)
Інші види діяльності (4,2%)



 
 

 

24.5%

8.2%

14.3%
12.2%

6.1%

10.2%

20.4%

2. Ваша посада

Керівник закладу (організації, установи, 

підприємства, компанії, тощо) державної 

форми власності (24,5%)

Керівник закладу (організації, установи, 

підприємства, компанії, тощо) приватної 

форми власності (8,2%)

Керівник закладу (організації, установи, 

підприємства, компанії, тощо) комунальної 

форми власності (14,3%)

Керівник структурного підрозділу закладу 

(організації, установи, підприємства, компанії, 

тощо) державної форми власності (12,2%)

Керівник структурного підрозділу закладу 

(організації, установи, підприємства, компанії, 

тощо) приватної форми власності (6,1%)

Керівник структурного підрозділу закладу 

(організації, установи, підприємства, компанії, 

тощо) комунальної форми власності (10,2%)

Інша посада (20,4%)

8.2%

16.3%

51%

18.4%

6.1%

3. Ваша освіта

Повна середня (8,2%)

Вища (бакалаврат) (16,3%)

Вища (магістратура) (51%)

Вища (аспірантура) (18,4%)

Вища (докторантура) (6,1%)



 

 

 

6.1%

18.4%

75.5%

4. Ваша тривалість роботи у закладі (організації, 

установі, підприємстві, компанії тощо)

До 1 року (6,1%)

1-3 роки (18,4%)

Більше 3 років (75,5%)

10.2%

20.4%

69.4%

5. Тривалість роботи на даній посаді

До 1 року (10,2%)

1-3 роки (20,4%)

Більше 3 років (69,4%)

16.7%

83.3%

6. Загальний досвід роботи в даній галузі

1-3 роки (16,7%)

Більше 3 років (83,3%)



 
 

 
 

81.6%

18.4%

7. Чи є на даний час у закладі (організації, установі, 

підприємстві, компанії тощо), який Ви очолюєте, 

працівники, які є випускниками 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди?

Так (81,6%)

Ні (18,4%)

48.7%

17.9%

33.3%

8. Якщо Ваша відповідь на 7 питання - «ні», то 

переходьте до слідуючого питання, а якщо «так» то: яка 

кількість випускників ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

працюють у закладі (організації, установі, підприємстві, 

компанії, підрозділі) який Ви очолюєте?

До 5 (48,7%)

6-10 випускників (17,9%)

Більше ніж 10 (33,3%)



 

 
 

65.3%

22.4%

4.1%
8.2%

9. Наскільки Ваші очікування щодо рівня професійної 

підготовки (наявних компетентностей) випускників ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, які є працівниками Вашого закладу 

(організації, установи, підприємства, компанії, підрозділу 

тощо), відповідають реальному рівн

Повністю відповідають (65,3%)

Частково відповідають (22,4%)

Недостатньо відповідають(4,1%)

Повністю не відповідають (0%)

Важко відповісти (8,2%)

25%

75%

10. Якщо Ваша відповідь на 9 питання - "повністю або 

частково відповідають", то переходьте до слідуючого 

питання, а якщо "недостатньо або повністю не 

відповідають", то оберіть причини такої невідповідності 

(не більше трьох варіантів):
Освітні програми, за якими навчаються випускники 

університету, переважно не відповідають сучасним 

вимогам ринку праці (0%)

Теоретичні знання, які набувають випускники 

університету, зазвичай застарілі та не відповідають 

практиці (0%)

Практичні завдання, які є складовою освітніх 

програм, зазвичай не відповідають реальним 

ситуаціям (0%)

Виробнича практика, яку проходять випускники 

університету, зазвичай формальна та не забезпечує 

набуття необхідних професійних вмінь та навичок 

(0%)
Випускники університету зазвичай не здатні швидко 

адаптуватися до нових умов  (25%)

Інше (75%)



 

16.7%

33.3%

33.3%

14.6%
50%

29.2%

31.3%

2.1%

11. Виберіть компетентності , наявність яких Ви вважаєте найбільш 

важливими (пріоритетними) для прийому на роботу до Вашого 

закладу (організації, установи, підприємства, компанії, підрозділу 

тощо)

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ (ініціативність; лідерство; орієнтованість 

за замовника; здатність до прийняття відповідальних рішень; 

здатність оцінювати ризики; підприємливість)

ІННОВАЦІЙНІ (адаптивність/гнучкість; креативність; здатність 

до втілення інновацій в професійній сфері; здатність оцінювати 

та сприймати нові тенденції; вміння впроваджувати, розвивати 

та доносити перспективні ідеї до інших)

КОМУНІКАЦІЙНІ (комунікабельність; ефективне 

формулювання думок та ідей шляхом чіткого та зрозумілого 

висловлювання та написання; емоційний інтелект (здатність до 

спілкування, вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти 

почуття інших)

УПРАВЛІНСЬКІ (управління людьми та конфліктами; 

управління змінами; управління проєктами; знатність 

забезпечувати умови для самоорганізації людей та процесів; 

уміння вирішувати проблеми комплексно; уміння приймати 

стратегічні рішення на перспективу)

РОБОТА В КОМАНДІ (вміння узгоджувати свої дії з іншими; 

здатність поступатись власними інтересами задля успіху 

командної роботи; здатність до прийняття відповідальності за 

результатами спільної роботи; здатність працювати під 

тиском/стресостійкість.

ЗАГАЛЬНІ ( критичне мислення (здатність до ухвалення 

ретельно обміркованих та незалежних рішень); діловий етикет та 

культура; здатність швидко навчатися; уміння працювати з 

базами данних та реєстрами; навички складання документів.

ВСІ РАЗОМ 

ІНШІ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.2%

27.1%

4.2%

25%

14.6%

4.2%

8.3%

12. Які заходи, на ваш погляд, є найбільш ефективними 

для підвищення рівня компетенцій працівників -

випускників ЗВО (оберіть не більше трьох варіантів)

Спеціалізовані тренінги (відповідно до сфери 

діяльності Вашого закладу (організації, 

установи, підприємства, компанії, підрозділу) 

(54,2%)

Психологічні тренінги/тренінги особистісного 

розвитку (27,1%)

Корпоративи (4,2%)

Тімбілдінг (побудова команди) (25%)

Наставництво (37,5%)

Стажування за кордоном (14,6%)

Жоден з перерахованих (4,2%)

Інше (8,3%)



 

 

4.2%

43.8%

20.8%

37.5%14.6%

50.0%

8.3%

6.3%

14.6%

13. Оберіть усі можливі напрями, за якими відбувається співпраця Вашого 

закладу (організації, установи, підприємства, компанії, підрозділу тощо) з 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди:

Участь у роботі наглядової ради, вченої ради, 
виконавчої ради (ради з якості) (4,2%)

Участь у підготовці освітніх програм та навчальних 
планів (43,8%)

Участь працівників Вашого закладу (організації, 
установі, підприємства, компанії, підрозділу) в 
освітньому процесі (проведення занять, приймання 
екзаменів, тощо)(20,8%)
Регулярні відвідування Вашого закладу (організації, 
установі, підприємства, компанії, підрозділу тощо) 
здобувачами освіти (37,5%)

Організація дуального навчання (14,6%)

Робота викладачів університету у Вашому закладі 
(організації, установі, підприємства, компанії, 
підрозділу тощо) (50%)

Стажування викладачів університету у Вашому закладі 
(організації, установі, підприємства, компанії, 
підрозділі тощо) (8,3%)

Не співпрацюємо (6,3%)

Інше (14,6%)

68.8%
4.2%

27.1%

14. Чи є, на Ваш погляд, ефективною співпраця 

роботодавців та закладів вищої освіти щодо підготовки 

сучасних освітніх програм, які відповідають вимогам 

ринку праці?

Так (68,8%)

Ні (4,2%)

Важко відповісти (27,1%)



15. Які додаткові заходи, на Ваш погляд, необхідні для покращення 

підготовки сучасного вчителя (будь ласка, дайте розгорнуту відповідь): 

 модернізація педпрактик. Зокрема проведення їх не тільки в закладах освіти, а і на сучасних 

підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, охорони здоров'я, культури, торгівлі 

і державного управління. Головна мета такої практики, ввести майбутнього фахівця в систему 

соціальних відносин, запобігти формуванню в учителя "споглядального" ставлення до життя, 

виробляти активну громадянську позицію та громадянські якості; 
 необхідно глибоко осучаснити курси психології та педагогіки на основі використання наукових 

досягнень; 
 тільки майстерність викладача, відданість його своїй професії, обраному фаху є визначальним 

чинником підготовки вчителя. Викладач вищої школи виступає як науковець, він є 

представником певної галузі наукових знань, посередником між наукою та студентами; 
 формувати аналітичне мислення, комунікативні навички,вміння, необхідні для проведення 

науково-дослідної роботи через участь у круглих столах, дискусійних клубах, наукових гуртках, 

психолого-педагогічних тренінгах, пізнавально-ігрових заходах; 
 змінилось бачення дидактичної функції , головним стало не передавання знань, а формування 

вмінь і здобувати їх самостійно. Цінність праці викладача - в його умінні бути організатором 

процесу засвоєння знань. 
 

16. Назвіть причини, які перешкоджають досягненню значних 

результатів у професійній підготовці вчителів: 

 низький суспільний статус учителя, що проявляється у розмірі заробітної плати, трудомісткості 

навантаження, емоційному та психологічному напруженні; 
 незнання і нерозуміння викладачем предмету, неможливість його розкрити, адаптувати до рівня 

готовності студентів сприймати навчальний матеріал; 
 для справжнього педагога не може бути ніяких причин, які б перешкоджали робити свою справу, 

викладач має бути справжнім майстром своєї справи, який може протистояти всім труднощам 

сьогодення і бути здатним піднятися над ними; 
 проблема синдрому емоційного вигорання. 

 

 

 

 

 

 

 


