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Шановні випускники! З метою аналізу та вдосконалення якості надання 

освітніх послуг за освітньою програмою 053.00.05 «Екстремальна та кризова 

психологія» просимо Вас взяти участь у анонімному анкетуванні. Будемо 

вдячні за щирі відповіді! 

1. Вкажіть рік завершення Вами навчання у магістратурі Університету 

Грінченка. 

2. Чи працюєте ви за фахом, здобутим під час навчання у магістратурі 

Університету Грінченка? 

3. Якби Вам довелося знову обирати заклад вищої освіти для навчання у 

магістратурі, чи вступили б Ви до Університету Грінченка? 

а) так, вступив(ла) би на цю саму освітню програму; 

б) вступав(ла)  би в Університет Грінченка, але на іншу освітню програму; 

в) вступав(ла)  би до іншого закладу вищої освіти; 

г) не став(ла)  би взагалі вступати у магістратуру.  

4. Оберіть рівень задоволеності Вами якістю освіти за опанованою 

освітньою програмою: 

 а) високий; 

б) середній;  

в) низький; 

г) свій варіант. 

5. Якими були можливості освітнього середовища Університету для 

задоволення  Ваших пізнавальних і професійно орієнтованих інтересів: 

а) високими; 

б) середніми; 

в) низькими; 

г) свій варіант. 

6. Оберіть характер Вашого професійного прогресу під час навчання у 

магістратурі: 

а) вагомий;  

б) посередній; 

в) незначний; 

г) обмежений; 

д) відсутній; 

е) свій варіант. 

7. Чи задоволені Ви переліком навчальних дисциплін, які опановували під 

час навчання у магістратурі? 

а) повністю; 

б) частково; 
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в) ні; 

г) свій варіант.  

8. Чи задоволені Ви  якістю викладання навчальних дисциплін: 

а) повністю; 

б) частково; 

в) ні; 

г) свій варіант.  

9. Яким був рівень практичної спрямованості викладання на освітній 

програмі: 

а) високим; 

б) середнім; 

в) низьким; 

г) свій варіант.  

10. Чи задоволені Ви змістом і організацією виробничих практик, які 

проходили у магістратурі: 

а) повністю; 

б) частково; 

в) ні; 

г) свій варіант.  

11. Оберіть рівень Вашої професійної компетентності, набутої під час 

навчання у магістратурі: 

а) високий;  

б) посередній; 

в) низький; 

г) свій варіант. 

12. Які навчальні дисципліни чи види практики, на Ваш погляд, не потрібні 

для Вашої спеціальності? 

13. Які навчальні дисципліни чи види практик Ви додали б для означеної 

освітньої програми? 

14. Які Ви побачили позитивні сторони освітньої програми?  

15. Які недоліки реалізації освітньої програми Ви відчули? 

16. Які пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми Ви маєте? 

 

 

Дякуємо Вам за участь у анкетуванні! 

 


