
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Р. ЕЛЬВОРТІ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ 

АНКЕТА СТЕЙКХОЛДЕРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ПЕРШОГО РІВНЯ (БАКАЛАВР) ВИЩОЇ ОСВІТИ 

073 – МЕНЕДЖМЕНТ 

ГРУПА «ВИПУСКНИКИ» 

Шановні випускники Економіко-технологічно інституту ім.Роберта Ельворті ! 

Запрошуємо вас долучитись до анкетування, яке проводиться з дослідницькою метою і 

присвячено  забезпеченню якості вищої освіти для здобувачів першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Для отримання достовірних результатів, 

просимо Вас надати відверті відповіді на запитання анкети, які будуть використані в 

узагальненому вигляді для вдосконалення системи професійної підготовки фахівців 

 
1. Вкажіть, будь ласка:  

прізвище, ініціали _________________________________________________________________ ; 

назву установи, в якій Ви працюєте __________________________________________________ ; 

посаду____________________________________________________________________________; 

рік закінчення ЕТІ (КІК)_______________________________________________________________. 

 

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

за спеціальністю «____________________»: 

 

 Бакалавр    Спеціаліст   Магістр  

 

3. Вкажіть, будь ласка, за якою формою Ви навчались: 

 Денна форма   Заочна форма   З денної 

перейшов(а) на 

заочну 

 

4. Оберіть відповідну відповідь: 

 Після отримання диплому весь час працюю за спеціальністю 

 Після отримання диплому спочатку працював(а) за спеціальністю, зараз – ні  

 Після отримання диплому спочатку працював(а) не за спеціальністю, зараз – за 

спеціальністю 

 Не можу знайти роботу за спеціальністю 

 Не хочу працювати за спеціальністю 

 Працюю не за здобутою спеціальністю, але близькою до неї 

 

5. Оцініть, будь ласка, власні соціальні навички (soft skills) за ступенем їх сформованості в 

процесі навчання, якщо:   
1 – майже не сформовані;                                    3 – скоріше сформовані, ніж не сформовані; 

2 – скоріше не сформовані, ніж сформовані;     4 – так, сформовані. 

 

 

Соціальні навички 1 2 3 4 

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     

 

6. Під час виробничо-ознайомчої практики: 

 закріпив(ла) знання, здобуті в процесі аудиторного навчання 

 здобув(ла) нові знання, необхідні для подальшої професійної діяльності 

 закріпив(ла) вміння і навички, здобуті в процесі аудиторного навчання 

 здобув(ла) нові вміння і навички, необхідні для подальшої професійної діяльності 

 не дізнався(ась) нічого нового для себе 

 переконався(лась) у своїй професійній компетентності 

 переконався(лась) у своїй професійній некомпетентності 

 власна відповідь 

 

 

 

 

Оберіть відповідну відповідь та обґрунтуйте її: 

7. Чи рекомендували б Ви близьким або знайомим навчатись в ЕТІ? 

ТАК, тому що 

 

 

 

 

 

НІ, тому що 

 

 

 

 

 

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ, тому що 

 

 

 

 

 

 

Запитання 8-12 призначені для випускників, які працюють (працювали) за отриманою під 

час навчання спеціальністю 

В запитаннях 8-10 позначте варіант відповіді, який відповідає Вашому погляду: 

8. Чи вважаєте Ви, що знання, здобуті Вами в процесі навчання, є достатніми для виконання 

професійних функцій у Вашій установі? 

 Так   Ні   Важко 

відповісти 

 



9. Чи вважаєте Ви, що вміння і навички, здобуті Вами в процесі навчання, є достатніми для 

виконання професійних функцій у Вашій установі? 

 Так   Ні   Важко 

відповісти 

 

10. Чи доводилось Вам після отримання диплому навчатись додатково, щоб набути 

компетентностей, необхідних для виконання професійних функцій у Вашій установі? 

 Так   Ні   Важко 

відповісти 

 

В запитанні 11 позначте варіанти відповідей, які відповідають Вашому погляду (кількість 

відповідей не обмежена): 

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

 Власним бажанням, для підвищення власної кваліфікації 

 Непідготовленістю до виконання професійних обов’язків за місцем роботи 

 Необхідністю кар’єрного зростання 

 Вимогою керівництва установи 

 Плановим підвищенням кваліфікації 

 Власна відповідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Якщо Ви після отримання диплому навчались додатково, то вкажіть, будь ласка:  

назву установи, в якій Ви навчались _________________________________________________ ; 

назву спеціальнності, за якою проходили навчання _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Запитання 13 призначено для випускників, які не працювали  

за спеціальністю «______________________________» 

 

В запитанні 13 позначте варіант відповіді, який відповідає Вашому погляду: 

13. 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 

 

 

Щиро дякуємо за співробітництво! 

 

 

 


