
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Анкета першокурсника  

(бакалаврський рівень вищої освіти) 
 

Факультете початкової, технологічної та професійної освіти 
(факультет) 

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 
(освітня програма) 

(1 семестр 2021-2022н.р.) 
 

  Загальна 

кількість 

 

Взяло 

участь у опитуванні 

Денна та заочна 

форми навчання 
4 4 

 

№ 

з\п 

Питання Відповіді Відповіді 

Денна форма 

 навчання 

Заочна форма 

навчання 
1. З яких джерел Ви отримали інформацію про ДДПУ? (не більше 3 варіантів) 

Батьки, родичі  1 

Друзі, знайомі 2 

Студенти чи випускники ДДПУ 1 

Викладачі ДДПУ 0 

ЗМІ (друковані, телебачення, радіо тощо) 0 

Інтернет-сайт ДДПУ 2 

Освітні інтернет-портали 0 

Загальний пошук в мережі 0 

Офіційна сторінка ДДПУ в соціальних 

мережах, профіль в Instagram чи канал на 

YouTube 

1 

День вступника (день відкритих дверей) в 

ДДПУ 

0 

Інформаційний матеріал приймальної 

комісії ДДПУ 

0 

Шкільні екскурсії та заняття з 

профорієнтації 

0 

Буклети чи інші рекламні матеріали 

ДДПУ 

0 

Інше 0 

2. Як Ви знайшли інформацію про правила вступу до ДДПУ? 

Легко, інформація була доступна й 

вичерпна 

3 

В основному легко, довелось з’ясувати 

додатково 1-2 питання 

1 

Важко 0 

Довелося прикласти чимало зусиль для 

пошуків інформації про правила вступу 

0 

 

 



 Не знайшов 0 

3. Вкажіть регіон Вашого проживання перед вступом до ДДПУ: 

Дніпропетровська область 0 

Донецька область 2 

Запорізька область 0 

Луганська область 0 

Полтавська область 0 

Сумська область 0 

Харківська область 1 

м. Слов’янськ 1 

Інше 0 

4. У період шкільного навчання Ви мешкали в: 

Селі 1 

Місті 2 

Селищі міського типу 1 

Районному центрі 0 

Обласному центрі 0 

5. Чому Ви обрали навчання в ДДПУ? 

Сподіваюсь здобувати компетентності 

(знання, вміння), необхідні для 

майбутньої професії 

3 

Саме в цьому закладі можна отримати 

освіту, яка в майбутньому гарантує 

працевлаштування та стабільний 

прибуток 

1 

Щоб отримати вищу освіту для власного 

розвитку 

1 

Щоб вдосконалити майстерність в 

обраній спеціальності 

0 

Низька оплата за навчання 0 

Щоб уникнути служби в армії/уникнути 

необхідності працювати, бо батьки 

забезпечують мене матеріально в період 

мого навчання 

0 

Щоб переїхати з меншого населеного 

пункту до міста 

0 

Заради свободи, спілкування й веселого 

дозвілля 

0 

Навчаються мої друзі 0 

Цього вимагають мої батьки 0 

Це престижно 1 

На обрану спеціальність був невеликий 

конкурс, невисокий прохідний бал  

0 

Інше 0 

6. Ви планували вступити саме до ДДПУ? 

Так, прагну навчатися в ДДПУ 3 

Ні, мені не принципово, в якому 

навчальному закладі здобути вищу освіту 

1 

7. До скількох закладів вищої освіти Ви подавали документи на конкурсний вступ? 

Тільки до ДДПУ 1 

2-4 3 

Більше 0 

8. Ви ознайомились з умовами виконання контракту\умовами отримання стипендії в ДДПУ? 



Так 4 

Ні 0 

9. Чи ознайомлені Ви з освітньою програмою, за якою здобуваєте вищу освіту?  

Так 4 

Ні 0 

10. Ви маєте доступ до Інтернету поза межами ДДПУ? 

Так 4 

Ні 0 

11. Які Ви маєте власні технічні засоби для роботи online? 

Комп’ютер 3 

Ноутбук 2 

Планшет 0 

Смартфон 4 

Не маю жодних засобів для роботи online  0 

12.  Чи вважаєте Ви прийнятною змішану форму навчання (контактна та дистанційна)? 

Так 2 

Ні 2 

13. До кого Ви готові звернутися по допомогу у випадку виникнення труднощів, проблем (у 

навчанні, матеріальних, особистих)? 

До батьків 1 

До друзів 0 

До викладача чи куратора в ДДПУ 4 

В органи студентського самоврядування 0 

Зазвичай долаю всі труднощі самостійно 1 

14. Чи знайомі Ви з куратором вашої групи? 

Так 4 

Ні 0 

15. Чи бажаєте Ви брати участь в активному житті ДДПУ? 

Так 3 

Ні 1 

16. Чи ознайомлені Ви з рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів в період 

карантину в зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) 

Так 4 

Ні 0 

 



Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Анкетування здобувачів 

(бакалаврcький рівень вищої освіти) 

Факультете початкової, технологічної та професійної освіти 
(факультет) 

1-4 курси 
(курс) 

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 
(спеціальність, освітня програма) 

24.12.2021р. 
 

  Загальна 

кількість 

 

Взяло 

участь у 

опитуванні 

Денна і заочна 

форми навчання 
36 19 

 

 

№ 

з\п 

Питання Відповіді 

1. Чи задоволені Ви змістом освітньої програми та навчальним планом? 

Так 15 

Ні 0 

Частково 4 

2. Чи бажаєте Ви залучитися до процесу перегляду освітньої програми та процедур 

забезпечення її якості? 

Так 4 

Ні 12 

Частково 3 

3. Чи ознайомлені Ви з процедурою обрання вибіркових дисциплін? 

Так 15 

Ні 2 

Частково 2 

4. Чи реалізували Ви своє право на вибір навчальних дисциплін? 

Так 15 

Ні 2 

Частково 2 

5. Чи задовольняє Вас співвідношення теоретичної та практичної частини освітньої програми? 

Так 12 

Ні 2 

Частково 5 

6. Чи зрозумілі для Вас форми та методи навчання, які обирають викладачі при викладанні 

дисциплін? 

Так 15 

Ні 1 

Частково 3 

7. Чи зрозумілі для Вас мета, цілі та очікувані результати навчання тих дисциплін, які Ви 

вивчаєте? 

Так 14 

Ні 1 



Частково 4 

8. Чи вчасно Вам була надана інформація про форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання знань у межах дисциплін? 

Так 15 

Ні 1 

Частково 3 

9. Чи вважаєте Ви, що оцінювання знань, процедура проведення контрольних заходів у межах 

дисциплін освітньої програми є об’єктивними та неупередженими? 

Так 11 

Ні 1 

Частково 7 

10. Чи зрозумілі для Вас критерії оцінювання навчальних досягнень? 

Так 15 

Ні 1 

Частково 3 

11. Чи ознайомлені Ви з процедурою оскарження проведення або результатів контрольних 

заходів (заліків, екзаменів)? 

Так 15 

Ні 0 

Частково 4 

12. Чи стикалися Ви з необ’єктивністю чи неупередженістю екзаменаторів? 

Так 2 

Ні 13 

Частково 4 

13. Як Ви вважаєте, зміст програми практичної підготовки (навчальної та виробничої 

практики), яка передбачена освітньою програмою, відбиває останні тенденції розвитку 

сфери професійної діяльності в спеціальності за якою Ви навчаєтесь? 

Так 13 

Ні 1 

Частково 5 

14. Чи достатня кількість тижнів практичної підготовки, запланованих навчальним планом, для 

набуття навичок практичного застосування  компетентностей отриманих під час 

теоретичного навчання? 

Так 13 

Ні 3 

Частково 3 

15. Чи задоволені Ви рівнем професіоналізму викладачів? 

Так 17 

Ні 0 

Частково 2 

16. Чи використовували викладачі при викладанні навчальних дисциплін такі сучасні 

педагогічні методи (оберіть, всі відповіді, що підходять): 
Майстер-класи 12 
Навчальні дискусії 17 
Мозковий штурм 13 
Тренінги 10 
Ділові ігри 11 

17. Під час навчання на курсі (семестрі) чи були Ви перевантажені дисциплінами? 

Так 4 

Ні 6 

Частково 9 

 

 



 

18. Чи вистачало Вам часу на самостійну роботу (підготовку рефератів, самостійне вивчення 

питань окремих тем тощо)? 

Так 10 

Ні 2 

Частково 7 

19. Чи забезпечено Вам доступ до інформаційних ресурсів (бібліотека, мережа Інтернет, 

комп’ютерні класи, лабораторії)? 

Так 14 

Ні 2 

Частково 3 

20. Яку інформацію Ви отримуєте на сайті ДДПУ? Оберіть всі відповіді, що підходять: 
Загальна діяльність університету (новини, 

звернення ректора, календар подій, політика, 

стандарти і процедура дотримання академічної 

доброчесності) 

12 

Освітня діяльність університету в цілому 14 
Розклад занять 6 
Силабуси дисциплін 4 
Зміст освітньої програми, на якій навчаєтесь,  цілі 

та очікуванні результати навчання 
9 

Інформація щодо викладачів кафедри 11 
Міжнародна діяльність університету та 

міжнародні проекти для здобувачів 
7 

Наукова діяльність та дослідження 9 
Працевлаштування 5 
Соціально-психологічна підтримка 2 
Стипендіальне забезпечення 7 
Інша інформація 12 

21. Чи були Ви ознайомлені з програмами академічної мобільності та обміну здобувачами і 

викладачами? 

Так 12 

Ні 2 

Частково 5 

22. Чи вважаєте Ви корисним залучати до викладання та організації освітнього процесу 

професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців? 

Так 14 

Ні 2 

Частково 3 

23. Оберіть, які способи залучення до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців, на Вашу думку, є найкращими:  
Проведення лекцій 16 
Розв’язання завдань, вирішення проблем на 

практичних заняттях 
13 

Консультування в межах окремих дисциплін 14 
Допомога при виконанні самостійної роботи 14 
Поради щодо опрацювання розділів програми, які 

не викладаються на лекціях 
11 

Допомога з підготовки до контрольних заходів, 

екзаменів 
12 

24. Чи вважаєте Ви, що освітнє середовище, створене в Університеті, дозволяє задовольнити 

потреби та інтереси здобувачів (потребу безпечності життя та здоров’я, соціальні й 

психологічні потреби)? 

Так 15 

Ні 0 



Частково 4 

25. Чи ознайомлені Ви з політикою, стандартами і процедурами дотримання академічної 

доброчесності? 

Так 12 

Ні 0 

Частково 7 

26. Чи стикалися Ви  в освітній діяльності з фактами порушення академічної доброчесності? 

Так 3 

Ні 9 

Частково 7 

27. Чи ознайомлені Ви з процедурою вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 

сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією тощо)? 

Так 11 

Ні 5 

Частково 3 

28. Яким чином Ви отримуєте інформацію щодо бажаного працевлаштування й побудови 

кар’єри? Оберіть всі відповіді, що підходять: 
Відвідую дні кар’єри 3 
Презентації 7 
Зустрічі з працедавцями, які відбуваються у 

ДДПУ 
5 

Дивлюся на сайті університету вакансії 

роботодавців  
9 

Спілкуюся з викладачами, які мають особисті 

контакти з підприємствами 
7 

Центр кар’єри та соціально-психологічної 

підтримки 
5 

Інше 13 

 



Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Анкетування здобувачів  
(магістерський рівень вищої освіти) 

Факультете початкової, технологічної та професійної освіти 
(факультет) 

1  
(курс) 

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 
(спеціальність, освітня програма) 

24.12.2021р. 
 

  Загальна 

кількість 

 

Взяло 

участь у 

опитуванні 

Денна і заочна 

форми навчання 
16 5 

 

 

№ 

з\п 

Питання Відповіді 

1. Чи задоволені Ви змістом освітньої програми та навчальним планом? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

2. Чи бажаєте Ви залучитися до процесу перегляду освітньої програми та процедур 

забезпечення її якості? 

Так 1 

Ні 3 

Частково 1 

3. Чи ознайомлені Ви з процедурою обрання вибіркових дисциплін? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

4. Чи реалізували Ви своє право на вибір навчальних дисциплін? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

5. Чи задовольняє Вас співвідношення теоретичної та практичної частини освітньої програми? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

6. Чи зрозумілі для Вас форми та методи навчання, які обирають викладачі при викладанні 

дисциплін? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

7. Чи зрозумілі для Вас мета, цілі та очікувані результати навчання тих дисциплін, які Ви 

вивчаєте? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 



8. Чи вчасно Вам була надана інформація про форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання знань у межах дисциплін? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

9. Чи вважаєте Ви, що оцінювання знань, процедура проведення контрольних заходів у межах 

дисциплін освітньої програми є об’єктивними та неупередженими? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

10. Чи зрозумілі для Вас критерії оцінювання навчальних досягнень? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

11. Чи ознайомлені Ви з процедурою оскарження проведення або результатів контрольних 

заходів (заліків, екзаменів)? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

12. Чи стикалися Ви з необ’єктивністю чи неупередженістю екзаменаторів? 

Так 1 

Ні 4 

Частково 0 

13. Як Ви вважаєте, зміст програми практичної підготовки (навчальної та виробничої 

практики), яка передбачена освітньою програмою, відбиває останні тенденції розвитку 

сфери професійної діяльності в спеціальності за якою Ви навчаєтесь? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

14. Чи достатня кількість тижнів практичної підготовки, запланованих навчальним планом, для 

набуття навичок практичного застосування  компетентностей отриманих під час 

теоретичного навчання? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

15. Чи задоволені Ви рівнем професіоналізму викладачів? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

16. Чи використовували викладачі при викладанні навчальних дисциплін такі сучасні 

педагогічні методи (оберіть, всі відповіді, що підходять): 
Майстер-класи 3 
Навчальні дискусії 5 
Мозковий штурм 4 
Тренінги 3 
Ділові ігри 2 

17. Під час навчання на курсі (семестрі) чи були Ви перевантажені дисциплінами? 

Так 0 

Ні 3 

Частково 2 

 

 

 



18. Чи вистачало Вам часу на самостійну роботу (підготовку рефератів, самостійне вивчення 

питань окремих тем тощо)? 

Так 3 

Ні 0 

Частково 2 

19. Чи забезпечено Вам доступ до інформаційних ресурсів (бібліотека, мережа Інтернет, 

комп’ютерні класи, лабораторії)? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

20. Яку інформацію Ви отримуєте на сайті ДДПУ? Оберіть всі відповіді, що підходять: 
Загальна діяльність університету (новини, 

звернення ректора, календар подій, політика, 

стандарти і процедура дотримання академічної 

доброчесності) 

4 

Освітня діяльність університету в цілому 4 
Розклад занять 4 
Силабуси дисциплін 2 
Зміст освітньої програми, на якій навчаєтесь,  цілі 

та очікуванні результати навчання 
5 

Інформація щодо викладачів кафедри 4 
Міжнародна діяльність університету та 

міжнародні проекти для здобувачів 
4 

Наукова діяльність та дослідження 4 
Працевлаштування 2 
Соціально-психологічна підтримка 2 
Стипендіальне забезпечення 1 
Інша інформація 1 

21. Чи були Ви ознайомлені з програмами академічної мобільності та обміну здобувачами і 

викладачами? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

22. Чи вважаєте Ви корисним залучати до викладання та організації освітнього процесу 

професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

23. Оберіть, які способи залучення до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців, на Вашу думку, є найкращими:  
Проведення лекцій 3 
Розв’язання завдань, вирішення проблем на 

практичних заняттях 
5 

Консультування в межах окремих дисциплін 3 
Допомога при виконанні самостійної роботи 2 
Поради щодо опрацювання розділів програми, які 

не викладаються на лекціях 
5 

Допомога з підготовки до контрольних заходів, 

екзаменів 
2 

24. Чи вважаєте Ви, що освітнє середовище, створене в Університеті, дозволяє задовольнити 

потреби та інтереси здобувачів (потребу безпечності життя та здоров’я, соціальні й 

психологічні потреби)? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 



25. Чи ознайомлені Ви з політикою, стандартами і процедурами дотримання академічної 

доброчесності? 

Так 4 

Ні 0 

Частково 1 

26. Чи стикалися Ви  в освітній діяльності з фактами порушення академічної доброчесності? 

Так 1 

Ні 4 

Частково 0 

27. Чи ознайомлені Ви з процедурою вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 

сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією тощо)? 

Так 4 

Ні 1 

Частково 0 

28. Яким чином Ви отримуєте інформацію щодо бажаного працевлаштування й побудови 

кар’єри? Оберіть всі відповіді, що підходять: 
Відвідую дні кар’єри 0 
Презентації 1 
Зустрічі з працедавцями, які відбуваються у 

ДДПУ 
1 

Дивлюся на сайті університету вакансії 

роботодавців  
2 

Спілкуюся з викладачами, які мають особисті 

контакти з підприємствами 
2 

Центр кар’єри та соціально-психологічної 

підтримки 
1 

Інше 2 

 


