Проєкт анкети для здобувачів вищої освіти
за результатами проходження
педагогічної практики
Моніторинг аналізу ступеня задоволення студентів організацією процесу
практичної підготовки та відповідністю бази практики вимогам програмі
практики
Шановні студенти та викладачі!
З метою удосконалення та підвищення якості проведення виробничої /
переддипломної практики пропонуємо опитування для здобувачів 2-4 курсів ОР
Бакалавр та 2 курсу ОР Магістр щодо результатів проходження педагогічної
практики.
1. НН інститут/факультет, ОПП, курс_____________________________
2. Вид практики______________________________________________
3. База практики______________________________________
4. Наскільки Ви задоволені переліком пропонованих баз практики в межах
освітньої програми?
1) відмінно
2) добре
3) задовільно
4) незадовільно
5. Чи мали Ви можливість самостійно обирати заклад, установу чи організацію
для проходження практики?
1) так
2) ні
6.Відповідність матеріально-технічного забезпечення бази практики вимогам
програми практики та належність умов на базі практики для виконання
програми практики
1) відмінно
2) добре
3) задовільно
4) незадовільно
7.Чи є достатнім рівень Вашої теоретичної підготовки для успішного
проходження практики?
1) так;
2) ні;
8.Які отримані під час навчання теоретичні знання знадобилися Вам для
результативного проходження практики?
1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
2) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
3) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
4) здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність

9.Наскільки Вас задовольняє перелік отримуваних практичних навичок під час
проходження практики?
1) повністю задовольняє;
2) частково задовольняє;
3) зовсім не задовольняє.
10. Результатом проходження практики для Вас є можливість:
1) закріплення знань і навичок, отриманих за період теоретичного навчання
2) перевірка набутих професійних компетентностостей
3) збір і підготовка практичного матеріалу для виконання кваліфікаційної
роботи
4) підготовка звіту з практики
5) зміни ставлення до майбутньої професії
11.За результатами проходження практики Ви:
1) переконались у правильності виборі майбутньої професії
2) виявили недоліки в теоретичній підготовці
3) встановили, що практика є формальною
4) розчарувались у виборі майбутньої професії
12.Під час проходження практики Ви зіштовхнулися з труднощами
пов’язаними з:
1) недостатньою підготовленістю дисциплін, що формують професійні
компетентності
2) організацією практики на підприємстві – базі практики
3) неналежну організацію практики в Університеті
4) жодних труднощів не виникало
5) доступністю методистів з фахових/педагогічних/психологічних дисциплін
13. Назвіть своїх керівників-методистів (фаховий, педагогіки, психології для
виробничої педагогічної практики)___________________________________
14.Наскільки Ви задоволені керівництвом практикою, професіоналізмом і
компетентністю викладачів ОПП/методистів кафедри?
1) повністю задоволені;
2) частково задоволені;
3) зовсім не задоволені.
15.Наскільки Ви задоволені керівництвом практикою, професіоналізмом і
компетентністю представників бази практики?
1) повністю задоволені;
2) частково задоволені;
3) зовсім не задоволені.
16.Регулярність проведення керівником практик від Університету консультацій
та їх якість
1) відмінно
2) добре
3) задовільно
4) незадовільно
17.Якщо
у
Вас
виникали
проблеми,
то
назвіть,
які
саме________________________________________________________________

18.Як
вдалося
їх
подолати
____________________________________________________________________
19.Під час практики на підприємстві-базі практики панувала атмосфера:
1) професійна/доброзичлива
2) професійна/недоброзичлива
3) формальна/професійна
4) формальна/непрофесійна
20.Як на Вашу думку, керівники-методисти об’єктивно оцінюють вашу
діяльність на практиці?
1)так
2)ні
21. Яких загальних компетентностей Ви набули під час навчальної/виробничої
педагогічної практики? Оберіть 3 найвагоміші:
1) здатність до критичного мислення, наукового аналізу, оцінювання нових та
складних ідей
2) володіння на високопрофесійному рівні навичками писемної та усної
комунікації
3) здатність генерувати нові ідеї (креативність)
4) здатність до ініціювання та втілення інновацій, розв’язання суспільно
значущих освітньо-педагогічних проблем
5) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
6) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
7) здатність до адаптації та дії в новій ситуації
8) вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
9) здатність працювати в міжнародному контексті
10)
здатність до роботи в команді і прийняття на себе відповідальності за
вирішення задач
22.Чи виникало у Вас бажання для подальшого працевлаштування на базі
проходження
практики?____________________________________________________________
____________________________________________________________________
23.Чи вважаєте Ви достатнім обсяг виробничої практики, передбаченою
освітньою програмою?
1) варто збільшити кількість годин
2) варто зменшити кількість годин
3) залишити без змін
24.Чи відчували Ви інформативну, консультативну, соціальну і т.д. підтримку
завідувача кафедри/гаранта ОПП/групи забезпечення/методистів/керівника
практики під час проходження практики?
1) так
2) скоріше так
3) скоріше ні
4) ні
25. Чи сприяла педагогічна практика поглибленню та розширенню
теоретичних знань із дисциплін, що викладались в Університеті?

1) так
2) ні
3) Інше______________
26. Чи були доступні Вам навчально-методичні матеріали необхідні для
проходження практики в електронній та друкованій формі?
1) так
2) ні
27. Чи виникали під час проходження практики конфліктні ситуації (зокрема
пов’язані із корупцією/порушенням академічної доброчесності, пов’язані із
дискримінацією, сексуальними домаганнями)?
1) так
2) ні
28. Чи відповідають завдання, які Ви виконували під час практики цілям
практики?
1) так
2) ні
29.Наскільки є прозорими процедури та зрозумілими вимоги щодо організації
практики та об’єктивності проведення захисту результатів педагогічної
практики?
1. повністю прозорі та зрозумілі;
2. частково прозорі та зрозумілі;
3. непрозорі та незрозумілі.
30. Як Ви в цілому оцінюєте якість організації педагогічної практики в
університеті?
1) відмінно
2) добре
3) задовільно
4) незадовільно
31.Ваші пропозиції щодо удосконалення якості організації практики в за
Вашою ОПП___________________________________________________

