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1. Ви брали участь у розгляді освітньо-професійної програми 

«Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем»? 

25 відповідей 

 

 

2. Ви пропонували зміни, доповнення, пропозиції чи зауваження до 

освітньо-професійної програми «Інженерія програмного 

забезпечення комп’ютерних систем»? 

25 відповідей 

 

 

3. Наскільки були враховані Ваші пропозиції? 

10 відповідей 

 

так; 15; 60%
ні; 3; 12%

поверхово; 7; 28%

так ні поверхово

так; 10; 40%

ні; 15; 60%

так ні

повністю 
враховані; 0; 0%

частково 
враховані; 9; 90%

не враховані; 1; 
10%

повністю враховані частково враховані не враховані



4. Яким, на Вашу думку, є рівень викладання дисциплін за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення 

комп’ютерних систем»? 

25 відповідей 

 

 

5. На Вашу думку, чи забезпечує наповненість освітньо-професійної 

програми «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних 

систем» Вашу конкурентоспроможність на ринку праці? 

25 відповідей 

 

6. На Вашу думку, чи забезпечено за освітньо-професійною 

програмою «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних 

систем» індивідуальне професійне зростання? 

25 відповідей 

 

високий; 17; 68%

задовільний; 5; 
20%

достатній; 2; 8% низький; 1; 4%

високий задовільний достатній низький

цілком забезпечує; 
10; 40%

потребує набуття додаткових 
практичних навичок; 10; 40%

не забезпечує; 1; 
4%

потребує додаткових теоретичних знань; 2; 8%важко відповісти; 
2; 8%

так; 12; 54%

ні; 3; 14%

важко відповісти; 
7; 32%

так ні важко відповісти



7. Чи достатньо Ви поінформовані щодо форми і правил проведення 

контрольних заходів, передбачених за освітньо-професійною 

програмою «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних 

систем»? 

25 відповідей 

 

8. Чи забезпечена, на Вашу думку, наявними правилами здійснення 

контрольних заходів об’єктивність, чесність та прозорість 

оцінювання Ваших знань? 

25 відповідей 

 

9. Чи маєте Ви можливість оскаржити результати контрольних 

заходів? 

25 відповідей 

 

так; 20; 80%

ні; 3; 12%

частково; 2; 8%

так ні частково

так; 20; 80%

ні; 1; 4%

частково; 4; 16%

так ні частково

так; 22; 81%

ні; 1; 4%

частково; 4; 15%

так ні частково



10. На Вашу думку, чи забезпечено в університеті Вашу академічну 

свободу? 

25 відповідей 

 

 

11. Чи виникали у Вас проблеми організаційного характеру у 

навчальному процесі? 

25 відповідей 

 

12. На Вашу думку, чи достатнє матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу? 

25 відповідей 

 

 

 

так; 19; 76%

частково; 4; 16%

ні; 1; 4% важко відповісти; 
1; 4%

так частково ні важко відповісти

так; 2; 8%

ні; 21; 84%

інколи; 2; 8%

так ні інколи

так; 9; 36%

частково; 8; 32%

ні; 7; 28%

важко відповісти; 
1; 4%

так частково ні важко відповісти



13. Чи допомагає університет у публікації Ваших робіт? 

25 відповідей 

 

 

14. Чи інформують Вас про можливість участі у наукових 

конференціях та семінарах? 

25 відповідей 

 

 

15. Чи маєте Ви соціальну підтримку з боку університету? 

25 відповідей 

 

 

 

так; 21; 84%

ні; 2; 8%

частково; 2; 8%

так ні частково

так; 25; 100%

ні; 0; 0%
частково; 0; 0%

так ні частково

так; 23; 92%

ні; 2; 8%
частково; 0; 0%

так ні частково



16. Чи задоволені Ви практичною складовою при навчанні за 

освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного 

забезпечення комп’ютерних систем»? 

25 відповідей 

 

17. Чи порадили б Ви вступати до університету задля здобуття 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення 

комп’ютерних систем» за спеціальністю 121 Інженерія програмного 

забезпечення? 

25 відповідей 

 

 

 

 

 

 

так; 19; 76%

ні; 2; 8%

важко відповісти; 
4; 16%

так ні важко відповісти

так; 22; 88%

ні; 3; 12%
частково; 0; 0%

так ні частково


