
Опитування випускників 

освітнього рівня 

 МАГІСТР 

щодо якості отриманої освіти 

2022 – 2023 навчальний рік 

 

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 



Відсоток випускників, що працюють за 

фахом 

 Відсоток  випускників, що 

рекомендуватимуть іншим абітурієнтам  

навчатись в ХДАЕУ 

Виявили бажання постійно 

підтримувати університет та сприяти 

покращеню якості освіти 

53,30% 

100% 

96,70% 



Якість отриманих освітніх послуг оцінювалась за п’ятибальною шкалою (1- 5), де: «1» 
- незадовільно, «5» - відмінно, за наступними критеріями: 

  1. Оцінка рівню отриманих теоретичних знань в процесі навчання для майбутньої 

професійної діяльності. 

2. Оцінка рівня набуття практичних навичок в процесі навчання для майбутньої професійної 

діяльності. 

3. Оцінка дотримання суспільної етики та принципів академічної доброчесності викладачами 

університету  

4. Рівень задоволеності переліком вибіркових дисциплін, як способом формування своєї 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

5. Оцінка достатності часу на самостійну роботу. 

6. Оцінка поєднання освітнього процесу з інноваціями та науковими дослідженнями 

викладачів та студентів. 

7. Оцінка використання інноваційних методів навчання в освітньому процесі. 

8. Оцінка рівню оволодіння соціальними (м’якими) навичками. 

9. Оцінка значення практики в набутті практичних навичок  професійної діяльності. 

10. Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, роботодавців, інших 

стейкхолдерів. 

11. Оцінка роботи допоміжного персоналу кафедри. 

12. Оцінка роботи працівників бібліотеки. 

13. Сприяння ХДАЕУ працевлаштуванню своїх випускників. 

Пропозиції випускників щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в ХДАЕУ. 

 

 

 

ОЦІНКА ВИПУСКНИКІВ ОТРИМАНОЇ ОСВІТИ 



Оцінка рівню отриманих теоретичних знань в процесі навчання 

для майбутньої професійної діяльності. 

Оцінка рівня набуття практичних навичок в процесі навчання 

для майбутньої професійної діяльності. 

Оцінка дотримання суспільної етики та принципів академічної 

доброчесності викладачами університету  

Рівень задоволеності переліком вибіркових дисциплін, як 

способом формування своєї індивідуальної освітньої траєкторії. 

Оцінка достатності часу на самостійну роботу. 

Оцінка поєднання освітнього процесу з інноваціями та 

науковими дослідженнями викладачів та студентів. 

Оцінка використання інноваційних методів навчання в 

освітньому процесі. 

Оцінка рівню оволодіння соціальними (м’якими) навичками. 

Оцінка значення практики в набутті практичних 

навичок  професійної діяльності. 

Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, 

роботодавців, інших стейкхолдерів. 

Оцінка роботи допоміжного персоналу кафедри. 

Оцінка роботи працівників бібліотеки. 

 Сприяння ХДАЕУ працевлаштуванню своїх випускників 

94,00% 

92,67% 

99,33% 

96,67% 

92,00% 

94,67% 

96,67% 

95,33% 

96,67% 

96,67% 

99,33% 

93,33% 

96,00% 



Які дисципліни необхідно ВВЕСТИ 

до освітнього процесу?  

Які дисципліни необхідно ВИВЕСТИ 

з освітнього процесу?  

Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, 

а це потрібно на сучасному ринку праці 

Інші пропозиції щодо покращення 

якості освіти та освітнього процесу в 

ХДАЕУ. 

1. Достатньо того що було  

2. Пов'язані з програмами обліку 

3. Жодних 

Питання Рекомендації 

Жодних 

1. Всього достатньо 

2. Зауважень не має 

3. Вивчати більше комп'ютерних програм, 

що використовуються в професійній 

діяльності 

Робота колективу ХДАЕУ злагоджена і  

направлена на надання  знань студенту при 

будь-яких обставинах і умовах. Дякую. 


