
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Р. ЕЛЬВОРТІ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ 

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

ГРУПА «ВИПУСКНИКИ» 

 

Випускників Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, 

яке проводилося з метою дослідження забезпеченню якості вищої освіти для 

здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти.  

На підставі проведеного онлайн-дослідження та аналізу отриманого 

матеріалу випускників Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 

можна зробити висновки про задоволеність здобувачами вищої освіти методами 

навчання і викладання, які використовуються під час навчання в інституті, а також 

про їхню ознайомленість та переважну задоволеність процедурою контролю й 

оцінки знань. 

Аналізуючи відповіді на питання стосовно інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки студентів можна відзначити, що оцінка якості надання такої 

підтримки є позитивною, а ознайомленість студентів з можливістю отримання даної 

підтримки – високою.  

Також результати дослідження зазначають, що випускники задоволені 

компетентностями, здобутими під час теоретичної та практичної підготовки. 

Більшість респондентів зазначають, що особливо цінними для виконання фахових 

обов’язків стали такі сформовані під час навчання в інституті компетентності: 

навички комунікації, здатність логічно і критично мислити, здатність працювати в 

команді, креативні здібності та лідерські якості. 
 

Аналіз результатів дослідження оцінки освітньої програми, цілей та завдань 

Кількість опитаних – 15 респондентів 

Питання анкети Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 

Значення 

у % 

Вкажіть, будь ласка, який 
ступінь Ви здобули, 
навчаючись в ЕТІ ім. 
Роберта Ельворті (КІК) 

Бакалавр 
Спеціаліст 
Магістр 

у 
7 

3 

4 

46% 

20 

26.6%    

Вкажіть, будь ласка, за якою 

формою Ви навчались 

 

Денна форма 

Заочна форма 
З денної перейшов(а) на заочну 

10 

3 

2 
 

 

6.66% 

20% 
13.33% 

 



Оберіть одну з відповідей 1. Після отримання диплому весь час 

працюю за спеціальністю 

2. Після отримання диплому 

спочатку працював(а) за 

спеціальністю, зараз – ні 

3. Після отримання диплому 

спочатку працював(а) не за 

спеціальністю, зараз – за 

спеціальністю 

4. Не можу знайти роботу за 

спеціальністю 

5. Не хочу працювати за 

спеціальністю 

6. Працюю не за здобутою 

спеціальністю, але близькою до неї 

8 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

53.33% 
 

13.33% 

 

 

13.33% 

 

 

 

 

 

6.66% 

 

13.33% 

Оцініть, будь ласка, власні 
соціальні навички (soft 
skills) за ступенем їх 
сформованості в процесі 
навчання, якщо:  
 
1 – майже не сформовані; 
 
2 – скоріше не 
сформовані, ніж 
сформовані; 
 
3 – скоріше сформовані, 
ніж не сформовані; 
 
4 – так, сформовані. 

Навички комунікації  

Здатність логічно і критично мислити  

Здатність брати на себе відповідальність  

Здатність до врегулювання конфліктів  

Здатність працювати в критичних 

умовах  

Здатність працювати в команді  

Здатність до управління своїм часом  

Здатність до самостійного прийняття 

рішень  

Креативні здібності, креативне мислення

  

Лідерські якості 

1 – 0 

2 – 0 

3 – 6 

4 - 9 
 

 

0% 

0% 

40% 

60% 

Під час виробничо-

ознайомчої практики: 

1. закріпив(ла) знання, здобуті в 

процесі аудиторного навчання 

2. здобув(ла) нові знання, необхідні 

для подальшої професійної 

діяльності 

3. закріпив(ла) вміння і навички, 

здобуті в процесі аудиторного 

навчання 

4. здобув(ла) нові вміння і навички, 

необхідні для подальшої 

професійної діяльності 

5. не дізнався(ась) нічого нового 

для себе 

6. переконався(лась) у своїй 

професійній компетентності 

7. Інше: 

5 

 

3 

 

 

6 

 

 

1 

 

33.33% 

 

20% 

 

 

40% 

 

 

6.66% 



Чи рекомендували б Ви 

близьким або знайомим 

навчатись в ЕТІ? 

* 

Так 

Ні 
15 100% 

 
 

  

Чи вважаєте Ви, що 
знання, здобуті Вами в 
процесі навчання, є 
достатніми для виконання 
професійних функцій у 
Вашій установі? 

Так 

Ні 

Важко відповісти 

15 
 

 
100% 

Чи доводилось Вам після 
отримання диплому 
навчатись додатково, щоб 
набути компетентностей, 
необхідних для виконання 
професійних функцій у 
Вашій установі? 

Так 

Ні 

Важко відповісти 

2 

13 
 

13.33% 

86.66% 
 

Якщо Ви після отримання 
диплому навчались 
додатково, то це було 
зумовлено: 

1. Власним бажанням, для 

підвищення власної кваліфікації 

2. Непідготовленістю до виконання 

професійних обов’язків за місцем 

роботи 

3. Необхідністю кар’єрного 

зростання 

4. Вимогою керівництва установи 

5. Плановим підвищенням 

кваліфікації 

6. Інше: 

2 13.33% 

Чи вважаєте Ви, що 
компетентності, здобуті в 
процесі навчання, стали 
Вам в нагоді для 
подальшої професійної 
діяльності, навіть не за 
спеціальністю? 

Так 

Ні 

Важко відповісти 

13 

 

2 

86.66% 

 

13.33% 

 


