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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про опитування абітурієнтів, батьків, випускників 

Криворізького національного університету та роботодавців (далі – 

Положення) є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності; розроблено з метою регламентування процесу 

опитування роботодавців, випускників та інших зацікавлених осіб на 

предмет їхнього оцінювання змісту освітніх програм та якості надання 

освітніх послуг у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (далі – 

Університет). 

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог: 

− Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VІІ 

(розділ V ст. 16); 

− ДСТУ ISO 9001:2009. Система управління якістю. Вимоги. 

Національний стандарт України. 

1.3. Метою процедури опитування стейкхолдерів є отримання 

об’єктивної інформації щодо очікувань і задоволення випускників, 

роботодавців й іншими зацікавлених осіб якістю освіти та станом освітнього 

процесу, забезпечення зворотного зв'язку між усіма учасниками освітнього 

процесу задля удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх 

фахівців, позитивної динаміки зростання показників якості вищої освіти в 

Університеті. 

 

2 ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ОПИТУВАННЯ 

 

2.1. Опитування роботодавців проводиться на предмет: 

− відповідності компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, 

очікуванням і потребам; 

− відповідності освітньої програми сучасним потребам ринку праці; 
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− актуалізації освітніх програм чи відкриття нових перспективних;  

− визначення пріоритетних напрямів запровадження інновацій у 

виробництві та управлінні економічною діяльністю на сучасних 

підприємствах; 

− задоволеності якістю підготовки фахівців за освітніми програмами в 

Університеті. 

2.2. Опитування випускників проводиться на предмет:  

− відповідності змісту освітніх програм сучасним вимогам ринку 

праці; 

− працевлаштування за профілем отриманої кваліфікації; 

− надання пропозицій щодо покращення якості практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти; 

− здобуття наступного ступеня вищої освіти, або навчання за іншою 

освітньою програмою задля подальшого професійного зростання.  

2.3. Опитування інших зацікавлених осіб: 

− представників органів місцевого самоврядування на предмет 

інформації щодо відповідності освітніх послуг, що надає Університет, 

потребам ринку праці в регіоні та їхній вплив на розвиток регіону загалом; 

− вступників, батьків вступників і студентів на предмет пріоритетності 

обрання закладу вищої освіти та освітньої програми. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ 

 

3.1. Опитування роботодавців, випускників та інших зацікавлених осіб 

може бути плановим й позаплановим. 

Планове опитування проводиться згідно з планом, складеним на 

початку навчального року та затвердженим ректором Університету.  

Позапланове опитування проводиться задля розв’язання питань, що 

виникають упродовж організації освітнього процесу, за розпорядженням 
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ректора Університету.  

3.2. Вивчення пропозицій стейкхолдерів щодо покращення якості 

вищої освіти в Університеті може здійснюватися через: 

– опитування (анкетування, інтерв’ю); 

– дискусії; 

– публічні виступи; 

– скриньки для пропозицій; 

– відкриті форуми тощо. 

3.3. Опитування здійснюється шляхом заповнення форми анкети в 

електронному чи паперовому вигляді з подальшим опрацюванням 

результатів. Анкети заповнюються респондентами самостійно та анонімно. 

Інтерв’ю – метод опитування, при якому лист-опитування 

заповнюється зі слів респондента. 

3.4. Перед проведенням опитування відповідальний за його організацію 

повинен:  

− стисло пояснити респондентам мету й завдання опитування; 

− наголосити на значущості проведення опитування задля підвищення 

рівня якості вищої освіти в Університеті; 

− звернути особливу увагу на анонімність опитування та акцентувати 

на результатах опитування, які використовуватимуться узагальнено. 

3.5. Вимірювання та аналіз результатів опитування стейкхолдерів щодо 

окремих компонентів освітньої діяльності Університету здійснюється 

відповідними структурними підрозділами, співробітниками деканатів, 

кафедр, ініціативними групами студентів та науково-педагогічними 

працівниками із залученням, за необхідності, незалежних експертів. 

Консультативна та технічна підтримка процедури опитування (за 

необхідності) здійснюється працівниками Центру забезпечення якості вищої 

освіти.  

3.6. Доступність до результатів опитування мають: гарант освітньої 
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програми, завідувач кафедри, декан факультету, керівник Центру 

забезпечення якості вищої освіти, начальник навчально-методичного відділу, 

проректори, ректор.  

3.7. Результати опитування:   

− обговорюються та аналізуються на всіх рівнях Університету 

(кафедра, факультет, університет) по завершенню навчального року;  

− ураховуються у процесі вдосконалення, оновлення й осучаснення 

змісту й наповнення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм; 

− ураховуються при відкритті нових для Університету освітньо-

професійних та освітньо-наукових програм, що відповідають вимогам 

сучасного ринку праці. 

 


