
Аналіз  

результатів опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету  української й іноземної філологія та журналістики  щодо критеріїв 

якості освітньої програми  

«Середня освіта (Українська мова і література)» 2020-2021 н.р. 

 

Згідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у 

ХДУ було проведено опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету щодо критеріїв якості освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і 

література)» 

 

Загальна кількість проанкетованих здобувачів першого (бакалаврського) РВО – 32 

(38,1%) 

 

 

1.  Чи достатній, на Вашу думку,  зміст 

(набір дисциплін) ОП для успішної 

роботи за фахом? 

 

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, 

які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої 

професійної діяльності? 

 
 

3. Які дисципліни, на Вашу думку, є неефективними в ОП підготовки фахівців Вашої 

спеціальності? 

Немає таких, усі дисципліни є ефективними(8),  

Всі дисципліни потрібні 

Фізична культура(2),  

Інформаційні технології в галузи  

Вступ до мовознавство (2),  

Вікова фізіологія та валеологія (6),  

Старослов’янська мова (5) 

Екологія, економіка 
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4. Чи реалізовується за Вашою ОП вільний вибір дисциплін?  

 
5. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл професійної та практичної 

підготовки? 

Ніякими(3), треба подумати, набір дисциплін є достатнім(3), не потрібно 

доповнювати, всього вистачає, вистачає тих дисциплін які вже є (2) 

Психологія, педагогіка (3), практичного плану 

Повинна бути дисципліна, яка б підвищила, перш за все, державне значення нашої 

мови в Україні та її місце серед російськомовного населення! Наприклад, "Значення 

української мови у суспільстві"  

Практикум з української мови, англійська мова (2), медична підготовка 

Практичні заняття з дітьми 

"Більше психології і пояснювати як дітям пояснити краще матеріал  

 

6. 6. Як Ви вважаєте, чи достатній обсяг 

практичної підготовки, закладений в ОП 

Вашої спеціальності? 

7.  

8. 7. Чи порушується, на Вашу думку,  

9. логіка викладання дисциплін ОП Вашої 

спеціальності?  
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8.1 Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП Вашої 

спеціальності? 

 
 

8.2  Якщо так або частково, то наведіть приклади 

Ні (2) 

У декількох дисциплін повторюється матеріал 

вступ до мовознавства та сучасна українська літературна мова 

Практикум з української мови і СУЛМ  

Методики викладання української мови та літератури частково схожі за 

матеріальною базою 

У програмі вікової фізіології та валеології частково повторюється матеріал із 

Миколаївського університету імені Сухомлинського 

Мовознавство 

9. 1.Чи відповідає зміст ОП Вашої спеціальності Вашим очікуванням? 

 
9.2  Якщо ні або частково, то назвіть, які саме очікування не здійснились 

Все влаштовує (2) 

Те, що вивчали в університеті, на жаль, в школі не дуже знадобилось 

Більше дисциплін за фахом 

Мало пояснюється матеріал в університеті за окремими предметами 
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Викладачі зробили предмет нецікавим. Саме тому мені і подобається дистанційне, 

адже сама опрацьовую тему 

 

10.  Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП Вашої спеціальності? 

Нічого (4), треба подумати, все влаштовує (3), нічого, бо ця спеціальність 

найкраща, нічого, все правильно і задовольняє потреби, цілком все досить влаштовує, 

нічого, все подобається 

Більше практичних занять (2) 

Більше практики з дітьми  

Практичну граматику іноземної мови  

Ми живемо у XXI столітті, навчатимемо СУЧАСНИХ дітей, тому застарілі 

матеріали та дисципліни варто або повністю прибрати, або не варто надавати їм 

такого великого значення. Треба «осучаснювати» навчальну програму, адже ми маємо 

рухатись вперед, а не стояти на місці. Сучасні вчителі мають бути більше 

ознайомлені з тим, як зацікавити дитину. Наше покоління, як на мене, неодмінно має 

знати історію, але така дисципліна, як "Історія мови", потребує деяких змін.  

Щоб викладачі ставили вищі бали (2) 

Прибрати деякі дисципліни  

Ще вводити інші дисципліни , цікаві кожному студенту  

Прибрати 100-бальну систему (2) 

Змінити силабуси оцінювання на те що було раніше 


