
Результати анкетування (2021 рік) 

АНКЕТА № 21 Кар'єрне зростання 

 (анкета для випускників ХНПУ імені Г.С. Сковороди) 
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Факультет, який Ви закінчили

Український мовно-літературний факультет 
імені Г.Ф. Квітки-Основ`яненка (4,4%)

Історичний факультет (5,5%)

Фізико-математичний факультет (12,2%)

Факультет початкового навчання (12,2%)

Факультет дошкільної освіти (3,3%)

Природничий факультет (46,6%)

Факультет мистецтв (3,3%)

Факультет іноземної філології (5,5%)

Факультет фізичного виховання і спорту (1,1%)

Факультет психології і соціології (2,2%)

Юридичний факультет (3,3%)



 

 
 

 
 

 

 

66.7%

24.4%

1.1%
7.8%

Чи працюєте Ви за отриманою спеціальністю?

Так (66,7%)

Ні (24,4%)

Працював/ла, але втратив/ла роботу (у т.ч. тимчасово) 

у зв`язку із заходами карантинного порядку щодо 

запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 (1,1%)

Інше (7,8%)

87.8%

12.2%

Чи задоволені Ви рівнем освіти, який здобули в 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди?

Так (87,8%)

Ні (0%)

Частково (12,2%)

Важко відповісти (0%)



 

 
 

Яких, на Вашу думку, компетентностей Вам бракувало у здійсненні 

професійної діяльності, що, можливо, завадило Вашому кар'єрному 

зростанню? (відкрите питання): 

 не достатній рівень вивчення англійської мови; 
 взаємодія в колективі; 
 комп`ютерна грамотність; 

 здатність використання інформаційних технологій; 
 практичний досвід; 
 вміння вести документацію; 
 розвиток підприємницьких навичок, та навичок написання 

освітні/наукових проєктів; 
 аналіз наукової літератури, написання наукових публікацій, 

планурвання та здійснення наукового дослідження. 
 
 

 

 

70%

28.9%

1.1%

Наскільки компетентності, здобуті під час 

навчання в університеті, сприяли Вашому 

кар'єрному зростанню

Значною мірою (70%)

Частково (28,9%)

Не сприяли (1,1%)



 
 

 
 

 

 

 

 

43.3%

36.7%

10%

1.1%

1.1%

7.8%

Скільки часу Ви витратили на пошук роботи?

Працював (ла) ще з студентських років (43,3%)

до 1 місяця (36,7%)

від місяця до півроку (10%)

більше півроку (1,1%)

рік і більше (1,1%)

інше (7,8%)

1.1%

12.2%

52.2%

27.8%

6.7%

Чи достатній на сьогодні рівень оплати вашої 

праці як фахівця?

Так, це вище ніж я розраховував (ла) (1,1%)

Так, це достойна платня за мою роботу (12,2%)

Могла б бути кращою (52,2%)

Ні, мені не вистачає на мої потреби (27,8%)

Інше (6,7%)



 

 

95.6%

4.4%

Чи достатнім був фаховий рівень науково-

педагогічних працівників, які викладали в 

університеті?

Так (95,6%)

Ні (0%)

Важко відповісти (4,4%)

75.6%

5.6%

18.9%

Чи раціонально було розподілено час на вивчення 

навчальних дисциплін ?

Так (75,6%)

Ні (5,6%)

Важко відповісти (18,9%)

73.3%

18.9%

7.8%

Чи спостерігався логічний взаємозв’язок між 

навчальними дисциплінами, послідовність у 

робочих планах, графіках навчального процесу?

Так (73,3%)

Ні (0%)

Частково (18,9%)

Важко відповісти (7,8%)



 

 

 

3.3% 4.4%

85.6%

6.7%

Оцініть важкість навчання за освітньою 

програмою

Дуже легко (3,3%)

Легко (4,4%)

Нормально (85,6%)

Складно (6,7%)

Дуже складно (0%)

74.4%

12.2%

13.3%

Чи достатнім був рівень практичної підготовки?

Так (74,4%)

Ні (12,2%)

Важко відповісти (13,3%)

42.2%

8.9%

48.9%

Чи потрібно було після закінчення університету 

на робочому місці додатково здобувати нові 

знання, формувати вміння і навички та інші 

компетентності?

Так (42,2%)

Ні (8,9%)

Частково (48,9)

Важко відповісти (0%)



Які зміни у змісті підготовки фахівців за Вашою спеціальністю 

Ви можете запропонувати? (відкрите питання): 

 

 ввести додатковi курси з вивчення iнформацiйних технологiй; 
 ввести в програму години спеціальної мовної підготовки - технічної, 

медико-біологічної, тощо; 
 необхідно додати документацію, яку потрібно заповнювати на роботі; 
 більше практики з інклюзивними групами; 
 більше дисциплін, які спрямовані на допомогу в оволодінні 

матеріалом шкільної програми (методика, розбір задач з програми). 

Моделювання ситуацій в роботі з різними віковими категоріями (по 

класам); 
 включити дисципліни щодо формування умінь складати проєкти. 

Розвиток "м`яких навичок"; 
 покращення методичної підготовки, яка тісно повязана з реальними 

потребами вчителя-предметника; 
 користуватися сучасними методиками підготовки педагогічного 

складу, використовувати індивідуальний підхід до студентів, забезпечувати 

педагогічне стажування для обміну досвідом з іноземними вишами; 
 запровадження електронних документів звітності. 
 

 

 



 

 
 

76.7%

1.1%

21.1%

1.1%

Чи сприяло навчання за обраною спеціальністю 

самореалізації вашої особистості?

Так (76,7%)

Ні (1,1%)

Частково (21,1%)

Важко відповісти (1,1%)

87.8%

3.3% 8.9%

Чи рекомендували б Ви ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди для здобуття вищої освіти за 

спеціальністю, яку Ви отримали?

Так (87,8%)

Ні (3,3%)

Важко відповісти (8,9%)


