
Звіт  
за результатами анкетування здобувачів вищої освіти стосовно 

оцінювання освітньої програми в Донбаській державній 
машинобудівній академії 

 

1. Загальні відомості 

 

Освітня програма  
31315 Автоматизоване управління 

технологічними процесами 

Рівень вищої освіти Магістр (другий) 

Спеціальність 
151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

ПІБ гаранта ОП Разживін Олексій Валерійович 

Терміни проведення анонімного 

анкетування 
21.01.2021 р. – 01.02.2021 р. 

Форма навчання денна 

Кількість здобувачів, що взяли участь 

у анонімному анкетуванні 
10 

 

  



2. Результати анонімного анкетування за шкалою від 0 (низький рівень) 

до 5 (високий рівень) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

Загальний аналіз відповідей здобувачів вищої освіти свідчить про 

задовільний рівень оцінювання освітньо-наукової програми 31315 

«Автоматизоване управління технологічними процесами», при цьому в якості 

рекомендацій та побажань від здобувачів вищої освіти необхідно зазначити 

наступне: 

− здійснити заходи щодо виявлення характеру негативних вражень та 

невиправданих сподівань здобувачів стосовно реалій підготовки за обраною 

спеціальністю; 

− розширити та актуалізувати перелік дисциплін вільного вибору; 

− скорегувати зміст дисциплін, з яких передбачено проведення 

експериментальних досліджень задля формування дослідницької компетент-

ності магістрів; 

 



"'| oBKH 3Ao6Ynauin (eBAOCKOIFIaILI'1I']I4 3AAAAIa OpraIIl3aIIll [paKTLIqHOl fIlAfOTt

a ! yBary Mo wlYrtx[poqeci npoxoA)KeHH.f, rpaKTr4KH rpuAtrtvrTla yBary MO)KJII4BOQTI I]

peaJrbgoro rrpaKTnqrroro AoceiAy, SopMyBaHHro sdruqoK ra e\dir{b AJI.fl rvrafi6yruroi

po6ouz);

BAocKo :rraJrurr4 rrrexani3M .{oBe.{eHHs Ao siAoMa 3Ao6ynavin euuoi ocsirll

insopnrarlil qoAo peanieaqii npnuqnuin aKaAeMi.rHoi go6po'recHocri ra erl4Ku

aKa.qeMi.{Hprx nigHocprr{ B {ouSacrr<ifi AepxaBuifi uauruuo6y,uieHifi araAenrii.

flepruufi npopeKrop,

HayKoBo-IIeAarq

MeTOAI4TIHOI --'----"*fi
A. M. @ecenro

Ha.raruHr,rK nig4iry 3 BHyrpirusroro

sa6eguerregHfl srocri nuuloi ocriru

AAWA, AoIreHT, KaHA. TexH. HaYK I. M. 3a4opox{Hn

npoSecop,



3anigyna.rqi ra$e4pu <<AsroMaru3auig

nup o 6Hr,rrrr4x upoqec in>>

rpo$.KruueHKo f.il.

Ha.ramHprKa eiAairy 3 BHyrpiuuroro

sa6esneqeHH.fl srocri suuoi ocsiru

AorI. 3agopoxuroi I.M.

CryN6oBa 3arucKa

3 Meroro BAocKoH€ureHHs xrocri ocsifiIroro rpoqecy B flou6acmifi

4epxanuifi Marur{Ho6yainuifi axaAennii B Me)Kax ocsirHro-HayKosoi uporpaMla

31315 <<AeroMarr43oBaHe yrpaBniuus rexHoJlori.ruulvlu npoqecaMla> rpouy

ogHafi o vrkrrvrcfl. Ta rrpoauanisyn arn uponaiNHi pesynbrarrl auosiuHoro aHKeryBaHruI

a4o6yna.ris nuuloi oceiru 3a creuianruicrro 151 <AsroMarnsarlis ra KoMrr'rolep"o-

iurerponasi rexuoJrorii> (gpyrufi ocsirHifi pineur) crocoBHo if ouiurcnaHHfl ra

npufiurrn eiAnosiasi piuleunfl 3 yAocKoHaJIeHHfl sxocri ocsirHroi ,qislrnocri ra

sAificHurrd 3axo EV 3 yAocKoHaJreHHf, flKocri sIaIgIaAaHHfl Ta HaBqaHHfl.

Ha.ramHI4K ei.{airy 3 BHyrpirunroro

sa6eguerleHu.fl mocri nuuoi ocnirH

AAMA, AoII., KaHA. TexH" HayK I. M. 3a4opoxtH.l


