
З метою оцінювання освітньої програми «Англійська мова і література» 

кафедрою практики іноземної мови та методики викладання, яка є випусковою 

для спеціальності 014 Середня освіта Хмельницького національного 

університету, було проведено опитування з метою виявлення побажань та вимог 

потенційних роботодавців щодо підготовки випускників цієї спеціальності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АНКЕТА 
для потенційних роботодавців випускників 

спеціальності 014 Середня освіта освітньої програми «Англійська мова і література» 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Шановні колеги! 

Кафедра практики іноземної мови та методики викладання, яка є випусковою для спеціальності 

014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література 

(англійська) Хмельницького національного університету, проводить опитування з метою виявлення 

побажань та вимог потенційних роботодавців щодо підготовки випускників цієї спеціальності, які 

отримують кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, а також для дослідження 

затребуваності й іміджу випускників спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 

014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) на ринку праці.  

Результати опитування будуть використані нами для покращення якості та організації 

підготовки фахівців, допоможуть нам при плануванні навчального процесу, організації практик 

студентів, визначенні взаємовигідних шляхів співпраці ХНУ і підприємств (організацій, установ) з 

питань супроводу навчання та працевлаштування випускників. 

Ваша думка для нас дуже важлива! Просимо Вас відповісти на питання анкети і відправити її 

на електронну адресу: kaf.pim.mv@gmail.com 

Найменування  

підприємства (організації, установи) 

 

Ваша посада  

Ваші контактні дані  

Посади Вашої організації (установи), 

які потенційно можуть займати 

випускники спеціальності 014 Середня 

освіта  

 

 

1.Які професійні навички молодого педагога, на Вашу думку, є найбільш актуальними та 

затребуваними на ринку праці (виберіть не більше 4-х варіантів відповідей)? 

1.  Досконале знання іноземної мови  

2.  Володіння інноваційними методиками викладання  

3.  Аналітичні здібності  

4.  Навички роботи з комп'ютером, знання спеціалізованих комп'ютерних програм, 

володіння інформаційними технологіями 

 

5.  Вміння організовувати навчальну аудиторію та мотивувати її до навчання  

6.  Вміння використовувати індивідуальний підхід у педагогічній діяльності  

7.  Готовність до постійного професійного зростання  

8.  Колегіальність та вміння працювати у команді  

9.  Інше (вкажіть)   

 

2.Які особистісні якості молодого педагога є найбільш актуальними та затребуваними на ринку 

праці (виберіть не більше 3-х варіантів відповідей)? 

1.  Організаційні та лідерські навички  

2. Комунікативні навички  

3. Ініціативність  

4. Адаптивність   

5. Відкритість   

6. Вмотивованість   

7. Інше (вкажіть)  

 

3.На вашу думку, чого бракує молодим педагогам для ефективної професійної діяльності? Які 

недоліки (прогалини) їх професійної підготовки? Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

 

 



4.Як Ви вважаєте, переважно яких фахівців потрібно готувати у закладах вищої освіти для 

Вашого підприємства (організації, установи)? 

1.  Фахівців «широкого профілю»  

2.  Фахівців «вузької спеціалізації»  

3.  Важко відповісти. Це залежить від роду професійної діяльності  

4.  Інше (вкажіть)  

 

5.Чи співпрацює Ваше підприємство (організація, установа ) з ХНУ (зазначити всі можливі 

варіанти)? 

1.  Так, підприємство (організація, установа) надає ХНУ бази для практики  

2.  Так, ми беремо участь в ярмарках вакансій і зустрічах ХНУ з працедавцями  

3.  Так, ведемо безпосереднє працевлаштування за заявками  

4.  Наші співробітники беруть участь в освітньому процесі   

5.  Не співпрацює, але хотіли б  

6.  Співпраця відсутня  

7.  Інше (вкажіть)   

 

6.Що саме і як Ваше підприємство (організація, установа) могло б зробити для підвищення якості 

підготовки випускників спеціальності 014 Середня освіта ХНУ? 

1.  Надати фахівців і матеріали практичної діяльності для участі в освітньому процесі  

2.  Забезпечувати інформаційну підтримку освітнього процесу   

3.  Забезпечити можливість проходження практик студентами на базі організації  

4.  Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази університету  

5.  Інші форми співпраці 

 

 

 

7.Чи є у Вас інші побажання та рекомендації для оптимізації професійної підготовки фахівців-

випускників спеціальності 014 Середня освіта ХНУ?  

 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати анкетування потенційних роботодавців випускників 

спеціальності 014 Середня освіта факультету міжнародних відносин ХНУ 
 

Дата проведення анкетування – березень-червень 2020 

Заг. чисельність респондентів – 9 

Заг. кількість анкет – 9 

 
1.Які професійні навички молодого педагога, на Вашу думку, є найбільш актуальними та 

затребуваними на ринку праці (виберіть не більше 4-х варіантів відповідей)? 

1.  Досконале знання іноземної мови 5

9 

2.  Володіння інноваційними методиками викладання 6 

3.  Аналітичні здібності 1

1 

4.  Навички роботи з комп'ютером, знання спеціалізованих комп'ютерних програм, 

володіння інформаційними технологіями 

1

4 

5.  Вміння організовувати навчальну аудиторію та мотивувати її до навчання 3

5 

6.  Вміння використовувати індивідуальний підхід у педагогічній діяльності 4

6 

7.  Готовність до постійного професійного зростання 3

7 

8.  Колегіальність та вміння працювати у команді 2

5 

9.  Інше (вкажіть)   

 

2.Які особистісні якості молодого педагога є найбільш актуальними та затребуваними на ринку 

праці (виберіть не більше 3-х варіантів відповідей)? 

1.  Організаційні та лідерські навички 3

5 

2. Комунікативні навички 7 

3. Ініціативність 3

4 

4. Адаптивність  1

1 

5. Відкритість  1

3 

6. Вмотивованість  4

8 

7. Інше (вкажіть)  

 

3.На вашу думку, чого бракує молодим педагогам для ефективної професійної діяльності? Які 

недоліки (прогалини) їх професійної підготовки? Відповідь обґрунтуйте. 

 

За результатами анкетування, потенційні роботодавці зазначили, що молодим педагогам бракує: 

 Бажання самовдосконалюватися та навчатися 

 Методичної підготовки 

 Ініціативності 

 Адаптивності, креативності 

 Особистісно-орієнтованого підходу у викладанні 

 Вміння роботи з дітьми, батьками, документацією 

 Вміння використовувати комунікативний підхід до викладання 

 Належного рівня володіння інтерактивними методами викладання 

 Вміння використовувати інформаційні технології викладання 

 

 



4.Як Ви вважаєте, переважно яких фахівців потрібно готувати у закладах вищої освіти для 

Вашого підприємства (організації, установи)? 

1.  Фахівців «широкого профілю» 2 

2.  Фахівців «вузької спеціалізації» 3 

3.  Важко відповісти. Це залежить від роду професійної діяльності 5 

4.  Інше (вкажіть) 1 

 

5.Чи співпрацює Ваше підприємство (організація, установа ) з ХНУ (зазначити всі можливі 

варіанти)? 

1.  Так, підприємство (організація, установа) надає ХНУ бази для практики 5 

2.  Так, ми беремо участь в ярмарках вакансій і зустрічах ХНУ з працедавцями 4 

3.  Так, ведемо безпосереднє працевлаштування за заявками 1 

4.  Наші співробітники беруть участь в освітньому процесі  2 

5.  Не співпрацює, але хотіли б  

6.  Співпраця відсутня 1 

7.  Інше (вкажіть)  3 

 

6.Що саме і як Ваше підприємство (організація, установа) могло б зробити для підвищення якості 

підготовки випускників спеціальності 014 Середня освіта ХНУ? 

1.  Надати фахівців і матеріали практичної діяльності для участі в освітньому процесі 1 

2.  Забезпечувати інформаційну підтримку освітнього процесу  3 

3.  Забезпечити можливість проходження практик студентами на базі організації 7 

4.  Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази університету  

5.  Інші форми співпраці 

 

1 

 

7.Чи є у Вас інші побажання та рекомендації для оптимізації професійної підготовки фахівців-

випускників спеціальності 014 Середня освіта ХНУ?  

 Стимулювання та заохочення випускників до педагогічної діяльності 

 Активізація мовленнєвої та педагогічної практики 

 

 

 

 

 

 


