
АНКЕТА №1 

для студентів КМАМ ім. Р.М. Глієра  

щодо якості освітньо-професійної програми 

 

Шановний учасник опитування, просимо Вас відповісти на 

представлені нижче питання. Ваші відповіді допоможуть вдосконалювати 

освітньо-професійну програму
1
 Першого рівня вищої освіти («Бакалавр») за 

спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво. 

Опитування має анонімний характер, і отримані дані будуть використані 

тільки в узагальненому вигляді. Відповідаючи на кожне питання, вибирайте 

один варіант відповіді (якщо в формулюванні питання не вказано інше). 

1. Чи забезпечить зміст освітньо-професійної програми Вашу успішну 

діяльність за спеціальністю? 

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

2. Чи дотримується логічний взаємозв’язок у процесі викладання 

дисциплін за освітньо-професійною програмою, за якою Ви 

навчаєтесь? 

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

3. .Чи спостерігається дублювання змісту навчальних дисциплін у 

структурі ОПП вашої спеціальності? 

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

4. Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для фахової діяльності 

та особистісного зростання?  

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

                                                            
1 Освітньо-професійна програма – ОПП. 



5. Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі Вашої ОПП? 

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

6. Чи здійснюється за Вашою ОПП вільний вибір навчальних дисциплін 

за циклом загальної підготовки?  

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

7. Чи здійснюється за вашою ОПП вільний вибір навчальних дисциплін 

за циклом професійної (фахової) підготовки? 

Варіанти відповідей: 

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

8. Чи формує у Вас ОПП загальні компетентності? 

Варіанти відповідей: 

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

9. Чи формує у Вас ОПП спеціальні (фахові) компетентності? 

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

10. Чи співпадають ваші очікування щодо ОПП з її змістом та шляхами 

реалізації? 

Варіанти відповідей:        

1)  так; 

2) скоріше так; 

3) важко відповісти; 

4) скоріше ні; 

5) ні. 

 


