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зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 
м. Дніпро         29 вересня 2021 р. 

 

 

СЛУХАЛИ: вченого секретаря комісії, доцента Москальову Т.В. про 

результати анкетування серед випускників кафедри. 

На засідання методичної комісії подано такі матеріали: 

– витяг з протоколу засідання кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні про результати анкетування серед випускників 

кафедри; 

– анкета з оцінками відповідей; 

– статистично оброблені результати анкетування; 

– перелік зауважень і пропозицій випускників, що сформульовані в двох 

останніх запитаннях анкети. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

доцент Анциферов О.В. повідомив, що результати опитування в цілому 

показують на задовільне становище на кафедрі з методикою підготовки 

магістрів, що видно з високої оцінку ними рівня своєї професійної підготовки; 

професор Заболотний К.С., який зазначив:  

– наявність у більшості відповідей доброго ставлення до кафедри і 

викладачів; 

– необхідність методичної комісії прийняти рішення за результатами 

аналізу відповідей, зауважень і пропозицій наших магістрів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Констатувати основні результати відповідей: 

1) Чому Ви вирішили продовжити навчання в аспірантурі? 

а) Отримати додаткові поглибленні знання в обраному напряму 

навчання. 

7 

б) Остаточно не визначився з роботою, тому магістратура – це 

відстрочка для пошуку підходящої роботи. 

2 

в) Робота є, але є і можливість отримувати стипендію і заробітну плату. 1 

г) Відстрочка від армії. 3 

д) В різних співвідношеннях можливі вищевказані варіанти. 5 

є) Інше. 2 

2) Чи працюєте Ви десь на даний момент? 



а) Так –15;   б) Ні – 1;   в) Частково – 4. 

 

3) Чи заважає Ваша додаткова робота навчанню? 

а) Так –2;  б) Ні – 7;  в) Частково – 10; г) Тільки вчуся 1. 

4) Як Ви оцінюєте рівень своєї професійної підготовки? 

53% з оцінкою між “4-5”. 

5) Як Ви оцінюєте свої професійні перспективи у майбутньому? 

59% з оцінкою між “4-5”. 

6) Чи порекомендували б Ви нашу спеціальність своїм товаришам або 

знайомим? 

Так – 13; Ні – 2; Важко сказати – 5. 

2. Вважати рівень підготовки магістрів за напрямом «Гірничі машини та 

комплекси» задовільним. 

3. Звернути увагу на наступні пропозиції (даються без правки). 

1) Більше практичних занять за спеціальністю; 

2) Ввести щось схоже на пільговий період під час сесій для працюючих 

студентів, бо не всі студенти мають грошову підтримку від батьків; 

3) Більше дистанційного навчання, і поменше очного. 

 

 

 

Голова методичної комісії 

докт. техн. наук, проф.       К.С. Заболотний 

 

Вчений секретар, к.т.н., доц.   Т.В. Москальова 

 

 

 

 

 


