
Шановні добродії! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у дослідженні щодо якості підготовки та надання 

освітніх послуг за освітньо-науковою програмою «Економіка». Опитування  допоможе 

нам з’ясувати Ваші побажання, реалізувати їх та зробити висновки щодо покращення 

підготовки фахівців в галузі психології.  

 

АНКЕТА 

1. Наскільки мета освітньо-наукової програми «Економіка» відповідає зазначеній 

місії ЗУНУ? 

1. відповідає повністю; 

2. відповідає; 

3. відповідає частково; 

4. не відповідає; 

5. зовсім не відповідає. 

 

2. Чи задоволені Ви змістом освітньо-наукової програми «Економіка»? 

(характеристикою освітньої програми, переліком компетентностей, програмними 

результатами навчання): 

1. задоволені повністю; 

2. задоволені; 

3. задоволенні частково; 

4. не задоволені; 

5. зовсім не задоволені. 

 

3. На Вашу думку, чи відповідають зазначені в освітньо-науковій програмі загальні 

компетентності професійним вимогам до фахівців в галузі економіки? 

1. відповідають повністю; 

2. відповідають; 

3. відповідають частково; 

4. не відповідають; 

5. зовсім не відповідають. 

 

4. Оцініть за 10-бальною шкалою програмні результати навчання за рівнем їх 

актуальності та затребуваності в сучасному суспільстві. (“0” – зовсім не затребувані, 

“10” – максимально затребувані) 
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5. Оцініть наскільки пропоновані в ОНП освітні компоненти сприяють  оволодінню 

інтегральною компетентністю. 

1. максимально сприяють; 

2. сприяють; 

3. важко сказати; 

4. не сприяють; 

5. зовсім не сприяють. 

 

6. Оцініть наскільки пропоновані в ОНП освітні компоненти сприяють  оволодінню 

спеціальними компетентностями 

1. максимально сприяють; 

2. сприяють; 

3. важко сказати; 

4. не сприяють; 

5. зовсім не сприяють. 

 



7. Оцініть наскільки пропоновані в ОНП освітні компоненти сприяють  оволодінню 

загальними  компетентностями 

1. максимально сприяють; 

2. сприяють; 

3. важко сказати; 

4. не сприяють; 

5. зовсім не сприяють. 

 

8. Наскільки забезпечує наявна матеріально технічна база університету ефективну 

підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії? 
1. цілком забезпечує; 

2. здебільшого забезпечує; 

3. важко сказати; 

4. здебільшого не забезпечує; 

5. зовсім не забезпечує. 

 

9. Наскільки ви ознайомлені  з особливостями функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗУНУ? 

1. повністю ознайомлені; 

2. частково ознайомлені; 

3. зовсім не ознайомлені; 

 

10. Оцініть відповідність зазначених в  освітньо- науковій програмі «Економіка» 

загальних та спеціальних компетентностей цілям і завданням Вашої установи у якій 

Ви працюєте. 

1. відповідають повністю; 

2. відповідають; 

3. відповідають частково; 

4. не відповідають; 

5. зовсім не відповідають. 

 

11. Оцініть, як зміст освітньо-наукової  програми «Економіка» (освітні 

компоненти) відповідає заявленим методам, методикам і технологіям, якими 

повинен оволодіти здобувач освіти для використання у майбутній професійній 

діяльності? 

1. відповідає повністю; 

2. відповідає; 

3. відповідає частково; 

4. не відповідає; 

5. зовсім не відповідає. 

 

12. Чи передбачена освітньо-науковою  програмою «Економіка»  можливість 

формування здобувачем освіти індивідуальної освітньої траєкторії? 

1. передбачена; 

2. передбачена частково; 

3. не передбачена. 

 

13. Чи залучалися  Ви до оновлення змісту освітньо-наукової програми 

«Економіка»?  
1. так; 
2.ні. 

 


