
РЕЗУЛЬТАТИ  
ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ  

ОСВІТЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  
РІВНЯ БАКАЛАВР 



Наскільки Ви задоволені переліком 
пропонованих баз практики? 

 

87%

13%

Повністю задоволені
Частково задоволені
Зовсім не задоволені



Чи мали Ви можливість самостійно обирати 
заклад, установу чи організацію для проходження 

практики? 

100%

Так

Ні

Частково



Наскільки зручним для Вас був графік 
проходження практики? 

12%

88%

Дуже зручний переважно зручний
важко сказати дуже незручний



Чи був достатнім рівень Вашої теоретичної 
підготовки для успішного проходження 

практики? 

96%

4%

Так частково ні



Наскільки повно опановані під час аудиторних 
занять компетентності Ви мали змогу застосувати у 

процесі проходження практики? 

96%

4%

застосовувалися
повною мірою
застосовувалися
частково
зовсім не
застосовувалися



Наскільки Ви задоволені системою отримання 
практичних навичок під час проходження 

практики? 

96%

4%

повністю задоволені
частково задоволені
зовсім не задоволені



Чи достатньо у Вас було інформації щодо 
процедури проходження практики та оформлення 

звітної документації після її завершення? 

96%

4%

так
частково
ні



Наскільки Ви задоволені керівником 
практикою зі сторони випускної кафедри? 

100% повністю
задоволені
частково
задоволені
зовсім не
задоволені



Наскільки Ви задоволені керівником 
практикою зі сторони представників бази 

практики? 

96%

4%

повністю задоволені
частково задоволені
зовсім не задоволені



Чи виникали у Вас труднощі при оформленні 
щоденника практики? 

92%

8%

зовсім не
виникали
інколи
виникали
часто виникали



Чи маєте Ви зауваження до прозорості 
оцінювання та об'єктивності результатів 

проходження практики?  

100%

ні
так
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