
АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ 
 

Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості 
освітніх послуг, що надаються ДП «Київський хореографічний коледж» 

1. Вкажіть посаду, на якій працює студент-заочник нашого Коледжу, у Вашій 
установі. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. За якою освітньою програмою нашого Коледжу навчається Ваш працівник? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Оцініть, будь ласка, освітню програму за такими критеріями (оцініть  
за 5-бальною шкалою, де 1 – низький рівень, 5 – високий рівень) 
 

 Критерії 1 2 3 4 5 

Зміст загальних компетентностей, які формує освітня програма      

Зміст фахових компетентностей, які формує освітня програма      
Відповідність результатів навчання вимогам ринку      

Кадрове забезпечення освітньої програми      

Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми      

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої 
програми 

     

Освітні компоненти циклу загальної підготовки      

Освітні компоненти циклу професійної підготовки      

Форма атестації здобувачів вищої освіти      

 
4. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки Вашого працівника 
в Коледжі? (від 1 – низький рівень до 5 – високий рівень 
 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Оцініть якість підготовки Вашого працівника за наведеними критеріями 
(оцініть за 5-бальним критерієм, де 1 – низький рівень, 5 – високий рівень) 
 

Критерії 1 2 3 4 5 

Рівень загальнотеоретичної підготовки      
Здатність до навчання      

Здатність до аналізу і синтезу      

Розв’язання проблем      

Здатність застосовувати знання на практиці      

Рівень базових (професійних) знань і навичок      
Стратегічне мислення      

Націленість на кінцевий результат      

Здатність працювати в колективі, команді      

Здатність ефективно представляти себе й результати своєї 
праці 

     



Здатність пристосовуватись до нових ситуацій      
Націленість на професійний розвиток і кар’єрне зростання      

Навички правління персоналом, колективом      

Ерудованість, загальна культура, комунікабельність      

Володіння інформаційними та комунікаційними 
технологіями 

     

Вміння логічно мислити, робити правильні висновки, 
послідовно і обґрунтовано висловлювати особисту думку 

     

 
6. Оцініть актуальність освітньої програми, за якою навчаються Ваші 
працівники в Коледжі, у світлі найновіших досліджень та сучасного ринку 
праці (від 1 – не зацікавлений до 5 – повністю зацікавлений) 
 

1 2 3 4 5 
     

 
7. Чи вважаєте Ви за потрібне збільшити для здобувачів вищої освіти Коледжі 
термін сценічної практики  

так ні 

  

 
8. Чи вважаєте Ви за доцільне проходження здобувачами вищої освіти Коледжу 
сценічної практики на базі: 
 

закладу, де працює здобувач вищої освіти інших закладів освіти 

  

 
 
9. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей та результатів 
навчання за даною освітньою програмою 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
10. Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 


