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1. Ваша освітня програма (спеціальність):



1. Ваша освітня програма (спеціальність):

• 67 (28,6%) – Інженерія програмного 
забезпечення

• 50 (21,4%) – Комп’ютерна інженерія
• 27 (11,5%) – Облік і оподаткування
• 21 (9%) - Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність
• 20 (8,5%) – Маркетинг
• 20 (8,5%) – Економіка
• 17 (7,3%) – Дизайн
• 12 (5,1%) – Фінанси, БС і страхування



2. Формат, у якому проходила практика:



3. Скільки часу Ви витрачали ЩОДНЯ на проходження 
практики безпосередньо на підприємстві чи виконання 
завдань під час онлайн-практики:



4. Чи відповідали поставлені завдання від 
підприємства під час офлайн/онлайн практики 
рівню ваших знань:



4. Чи відповідали поставлені завдання від 
підприємства під час офлайн/онлайн практики 
рівню ваших знань:

• 85 (36,3%) – Так

• 74 (31,6%) – Мали місце завдання, які мені 
було важко виконувати

• 66 (28,2%) – Головним чином, так

• 4 (1,7%) - Ні



5. Чи комфортно Вам було працювати та 
спілкуватися з керівником практики від 
підприємства під час офлайн/онлайн практики:



5. Чи комфортно Вам було працювати та 
спілкуватися з керівником практики від 
підприємства під час офлайн/онлайн практики:

• 161 (68,8%) – Так

• 57 (24,4%) – Головним чином, так

• 10 (4,3%) – Були конфлікти / незручні ситуації в 
роботі



6. Чи працювали ви над звітом під час 
проходження практики:



6. Чи працювали ви над звітом під час 
проходження практики:

• 145 (62%) – Так

• 74 (31,6%) – Ні,не вистачало часу

• 2 (0,9%) – Проходили онлайн-практику



7. З якими проблемами Ви стикнулися під час 
проходження офлайн/онлайн практики:

• 66 (28,2%) – Небажання підприємств брати 
студентів на практику

• 53 (22,6%) – Незрозумілість поставлених завдань 
під час онлайн-практики

• 45 (19,2%) – Складність поставлених завдань від 
керівників практики

• 43 (18,4%) – Незрозумілий графік під час 
проходження онлайн-практики

• 37 (15,8%) – Невідповідність роботи на 
підприємстві моїй спеціальності

• 27 (11,5%) – Не було проблем
• 8 (3,4%) – Немає відповідей



8. З якими проблемами Ви стикнулися під час 
написання звіту:

• 112 (47,9%) – Незрозумілі методичні 
вказівки щодо написання звіту

• 102 (43,6%) – Мало часу на написання звіту

• 48 (20,5%) – Не було зворотнього зв’язку від 
викладача, що приймає звіт

• 12 (5,1%) – Проблем не було



9. Дайте загальну оцінку проходженню практики 
за шкалою від 1 до 7 (де 1 - найнижчий бал, 7 -
найвищий бал):



10. Ваші пропозиції щодо покращення 
практичної підготовки студентів:

• Все було чудово.

• Давати більше часу на звіт.

• Пропозицiя – зробити методичку для звiта 
онлайн практики.

• Все було зручно.

• Знайти більш зручну програму для 
проходження онлайн конференцій.

• Хотілося щоб точніше пояснювали як писати 
звіт, давали приклади.



• Онлайн практика в целом была организована
отлично. Всегда отвечали на интересующие
вопросы.

• Змінити дати проведення практики з спеціальності 
облік та оподаткування, в ці дати багато 
підприємств складає звіт за минулий рік і в них не 
вистачає часу на студентів.

• Якщо можна, то зробіть для майбутніх 
студентів якийсь централізований ресурс (гугл
документ тощо) у якому буде зібрані всі 
матеріали від коледжу щодо проходження 
практики, включаючи усілякі інструкції, 
методички тощо.

• Дуже достойна практика вийшла.



• Якщо можна, то зробіть для майбутніх 
студентів якийсь централізований ресурс 
(гугл документ тощо) у якому буде зібрані всі 
матеріали від коледжу щодо проходження 
практики, включаючи усілякі інструкції, 
методички тощо.

• Дуже достойна практика вийшла.

• Мене все влаштовує.

• Проводити практику офлайн.

• Продумывать все как можно раньше.

• Все і так чудово.

• Все було супер.


