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22..44..  ААННККЕЕТТАА  ССООЦЦІІООЛЛООГГІІЧЧННООГГОО  ООППИИТТУУВВААННННЯЯ  РРИИННККУУ  ППРРААЦЦІІ  ((ППООККААЗЗННИИКК  РР((88))))  
  

1. Як, в цілому, кваліфікація випускника НТУУ «КПІ», який працює на Вашому 
підприємствві/організації, співвідноситься з вимогами до роботи, яку він 
виконує? 

1.1. Кваліфікація працівника повністю відповідає вимогам до роботи. 

1.2. Кваліфікація працівника швидше відповідає вимогам до роботи. 

1.3. Кваліфікація працівника швидше не відповідає вимогам до роботи. 

1.4. Кваліфікація працівника взагалі не відповідає вимогам до роботи. 

2. Оцініть загальний рівень професійної підготовки випускників НТУУ «КПІ», 
прийнятих за останній рік на Ваше підприємство, за 5-ти бальною шкалою, де 1 
– низький рівень, 5 – високий рівень: 

 

______1______ ______2______ ______3______ ______4______ ______5______
низький швидше 

низький 
середній швидше 

високий 
високий

 

3. Чи вбачаєте Ви при виконанні випускником НТУУ «КПІ» своїх професійних 
обов’язків певні недоліки, що знижують якість його роботи? 

3.1. Так. 

3.2. Ні перехід до питання №5. 

 

4. Які саме недоліки професійної підготовки  знижують якість роботи випускника 
НТУУ «КПІ»?  

4.1. Відсутність навичок роботи зі службовими документами. 

4.2. Низький рівень володіння необхідними для роботи інформаційними 
технологіями та програмними продуктами. 

4.3. Низький рівень володіння іноземною мовою. 

4.4. Низький рівень трудової дисципліни. 

4.5. Відсутність ініціативності та творчого підходу. 

4.6. Відсутність практичної підготовки. 

4.7. Інше. Вкажіть, що саме _________________________________ 
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5. Наскільки знання випускника НТУУ «КПІ» з його спеціальності відповідають 
сучасному реальному стану виробництва та бізнесу? 

5.1. Повністю відповідають. 

5.2. Швидше відповідають. 

5.3. Швидше не відповідають. 

5.4. Взагалі не відповідають. 

6. Як часто виникає необхідність у випускника НТУУ «КПІ» використовувати при 
виконанні своїх безпосередніх обов’язків знання іноземної мови? 

6.1. Постійно. 

6.2. Швидше часто, ніж не часто. 

6.3. Швидше не часто, ніж часто. 

6.4. Ніколи. 

7. Чи можете Ви оцінити рівень володіння випускником НТУУ «КПІ» іноземною 
мовою? 

7.1. Так. 

7.2. Ні перехід до питання №9. 

8. Оцініть рівень володіння випускником НТУУ «КПІ» іноземною мовою при 
виконанні його безпосередніх обов’язків? 

 

______1______ ______2______ ______3______ ______4______ ______5______
низький швидше 

низький 
середній швидше 

високий 
високий

9. Шановний експерте!  

Розвиток виробництва та бізнесу в Україні вимагає від підприємств та 

організацій широкого використання різноманітних інформаційних технологій 

та програмних продуктів, відповідно до специфіки їх діяльності. Оцініть, будь 

ласка, якість виконання випускником нижчеперелічених робіт, пов’язаних з 

використанням інформаційних технологій і програмних продуктів за 5-ти 

бальною шкалою, де 5 – висока якість, а 1 – низька. Якщо даний вид робіт не 

входить до безпосередніх обов’язків випускника, обведіть, будь ласка, 0. 
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 «5» «4» «3» «2» «1» «0»

Робота зі стандартними офісними 
програмами (Windows, Paint, MS Office, 
Internet Explorer, поштові програми, 
файлові менеджери) 

5  4  3  2  1  0 

Розробка програмного забезпечення 
(програмування) 

5  4  3  2  1  0 

Формування та управління базами 
даних (Foxpro, MySQL, SQL Server, 
InterBase та ін.)  

5  4  3  2  1  0 

Робота пов’язана з адмініструванням 
та обслуговуванням комп’ютерної 
мережі 

5  4  3  2  1  0 

Робота зі спеціалізованим програмним 
забезпеченням, що 

використовується на Вашому 
підприємстві  

(з яким саме): 
_________________________________________ 

 

5  4  3  2  1  0 

 

10. На Ваш погляд, чи свідчить наявність диплому НТУУ «КПІ» у людини, яка 
приймається на Ваше підприємство/організацію, про її високий рівень 
підготовки та кваліфікації? 

10.1. Так. 

10.2. Ні. 
 

11. Оцініть випускника НТУУ «КПІ» за наступними якостями, що зазначені у 
таблиці за 5-ти бальною шкалою, де 5 – високий рівень, а 1 – низький: (дайте 
відповідь по кожному рядку) 
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Низький
рівень 

Швидше 
низький
рівень 

Середній
рівень 

Швидше 
високий 
рівень 

Високий
рівень 

Ініціативність, творчий 
підхід до справи 1  2  3  4  5 

Готовність навчатися, 
уміння засвоювати нове в 
професії 

1  2  3  4  5 

Дисциплінованість, чітке 
дотримання трудової 
дисципліни 

1  2  3  4  5 

Навички роботи зі 
службовими документами 1  2  3  4  5 

Особисті якості (чесність, 
комунікабельність, 
активність, 
цілеспрямованість та ін..) 

1  2  3  4  5 

Рівень теоретичної 
фундаментальної  
підготовки 

1  2  3  4  5 

Рівень спеціальної фахової 
підготовки 1  2  3  4  5 

Рівень практичної 
підготовки 1  2  3  4  5 

Рівень володіння сучасними 
інформаційними 
технологіями та 
програмними продуктами 

1  2  3  4  5 

Вміння працювати в 
команді 1  2  3  4  5 

Вміння представити 
результати своєї роботи 1  2  3  4  5 

12. На Вашу думку, фахівці-випускники НТУУ «КПІ», які були прийняті на роботу 
на Ваше підприємство/організацію за останній рік: 

12.1. Потребують додаткового навчання. 

12.2. Швидше потребують додаткового навчання. 

12.3. Швидше не потребують додаткового навчання. 

12.4. Взагалі не потребують додаткового навчання. 

13. Чи працюють безпосередньо з Вами на підприємстві/організації випускники 
інших вищих навчальних закладів? 

13.1. Так. 

13.2. Ні перехід до запитання №16. 
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14. З яким із зазначених тверджень Ви найбільш згодні? 

14.1. В цілому випускники НТУУ «КПІ» мають кращий рівень професійної 
підготовки ніж випускники інших ВНЗ. 

14.2. В цілому випускники НТУУ «КПІ» мають однаковий рівень професійної 
підготовки в порівнянні з випускниками інших ВНЗ. 

14.3. В цілому випускники НТУУ «КПІ» мають гірший рівень професійної 
підготовки, ніж випускники інших ВНЗ. 

15. Як Ви вважаєте,  переважно яких фахівців потрібно готувати у вищих 
навчальних закладах для Вашого підприємства/організації? 

15.1. Фахівців «широкого профілю». 

15.2. Фахівців «вузької спеціалізації». 

15.3. Важко відповісти. 

15.4. Інше _____________________________________________________________________ 

16. До якої сфери діяльності належить Ваше підприємство/організація? 
_______________________________________________________________________________ 

17. До якої форми власності належить Ваше підприємство/організація? 

17.1. Державне/муніципальне підприємство. 

17.2. Виробничий кооператив, товариство будь-якої форми (ТОВ і т.п.). 

17.3. Закрите акціонерне товариство (ЗАТ). 

17.4. Відкрите акціонерне товариство (ВАТ). 

17.5. Індивідуальне (сімейне), приватне підприємство (ПП). 

17.6. Некомерційна організація (НДО). 

17.7. Інша______________________________________________________________________ 

18. Вкажіть Вашу посаду __________________________________________________________ 

19. Якщо у Вас є будь-які пропозиції щодо покращення підготовки дипломованих 
фахівців, зазначте їх, будь ласка  

 

 

 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 


