
Шановні випускники! 

Просимо Вас взяти участь у громадському обговоренні змісту освітніх програм за 

спеціальністю 013 «Початкова освіта» у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

Отримані результати буде використано для підвищення  

якості освітніх послуг університету.  

Заздалегідь дякуємо за співпрацю 

 

 
ПІБ (не обов'язково) …… 

Контактний телефон (не обов'язково)…… 

Рік закінчення освітньої програми магістра…… 

1. Чи працюєте Ви за фахом учителя початкових класів (спеціалізації організтор виховної 
роботи, психолог у закладах освіти) ? 

□ Так (зазначте посаду:учитель,психолог, організатор виховної роботи)  □ Ні 

2. Якщо «ні» з якої причини _________  

3. Скільки часу Ви витратили на пошук роботи 
□ Працював(ла) ще з студентських років □ До 1 місяця 
□ Від місяця до півроку □ Більше півроку 

4. Чи достатній на сьогодні рівень оплати вашої праці як фахівця? 
□ Так, це вище ніж я розраховував(ла) □ Так, це достойна платня за мою роботу 
□ Могла б бути кращою □ Ні, мені не вистачає на мої потреби 

5. Чи задоволені Ви отриманою освітою, навчанням? 
□ Так    □частково  □ Ні 

6. Чи була необхідна перепідготовка, або додаткове навчання, щоб отримати роботу за 
фахом (за спеціалізаціями)? 

□ Так □ Ні □ Підвищення кваліфікації на робочому місці 

7. Які знання, компетенції Ви вважаєте необхідним додати в освітню програму? 

1) - ______________________________________________________________  

2) - ______________________________________________________________  

3) - ______________________________________________________________  
8. Які дисципліни Ви освітньої програми магістра ви вважаєте зайвими? 

1) - ______________________________________________________________  

2) - ______________________________________________________________  

3) - ______________________________________________________________  
 

Оцінювання освітнього процесу 

1. Чи вважаєте план та графік освітнього процесу логічним і послідовним? 

□ Так  □частково □Ні 

2. Чи достатньою була кваліфікація викладачів, залучених для реалізації ОП 

□ Так            □частково □ Ні 

3. Чи достатньо часу для засвоєння компонентів освітньої програми 

□ Так         □частково □ Ні 

Якщо ні - поясніть, яких саме: _____________________________________________  



4. Чи передбачено ОП організація самостійної роботи і чи достатнє її методичне 

забезпечення 

□ Так      □частково  □ Ні 

5. Оцініть важкість навчання за даною ОП 

□ Дуже легко □ Легко □ Нормально □ Складно □ Дуже складно 

 


