
Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів щодо 

покращення якості підготовки  

за освітньою програмою «Товарознавство та комерційна діяльність»  

у ПУЕТ (ІІ семестр 2020-2021 н.р. ) 

 

Опитування здобувачів вищої освіти є анонімним і проводилося онлайн 

у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року. Учасники анкетування – здобувачі 

вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за 

освітньою програмою «Товарознавство та комерційна діяльність». 

Проведений аналіз отриманих відповідей, дозволив зробити наступні 

узагальнення та висновки: 

1. Результати опитування щодо задоволення навчанням показало, що всі 

100% студентів задоволені навчанням на обраній освітній програмі. 

2. Всі студенти відвідують навчальні заняття: 50% студентів постійно 

присутні на заняттях і практично не пропускають, 16,7%  відвідують 

за можливості, 33% студентів навчаються за індивідуальним 

графіком. 

3. Студенти можуть звертатися до викладачів за консультацією у поза 

аудиторний час, 66,7% звертаються у будь-який час, 16,7% 

звертаються у призначений для консультацій час, 16,7% студентів 

відзначили, що консультації відсутні. 

4. Опитані зазначили, що всі викладачі комуні кують, завжди на зв’язку 

і готові допомогти, особливо відзначили Гнітій Н.В., Горячову О.О., 

Рачинську З.П. та Семенова А.О. 

5. На питання «Що змінилось порівняно з І семестром»  33,3% студентів 

зазначили, що нічого не змінилось, 33,3% - не змогли відповісти на 

питання, 16,7% відзначили що не порівнювали і 16,7% відзначили, 

що якість навчання стала краще. 

6. 83,3% опитаних студентів визначили що до ї думки дослухаються і 

враховують, 16,7 % відзначили, що їх побажання не врахували. 

7. Всі студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітньої програми «Товарознавство та комерційна 

діяльність» дотримуються академічної доброчесності та не 

допускають у своїх роботах плагіат, не займаються хабарництвом, не 

фальсифікують результати своїх досліджень та не обманюють колег і 

викладачів, не списують (100%). 



Оскільки освітній процес в 2020-2021 році реалізовується в основному 

за допомогою дистанційних технологій із-за пандемії коронавірусу, то для 

удосконалення освітньої програми запропоновано: 

- сприяти набуттю навичок демонстрування набутих програмних 

результатів, в т.ч. за рахунок посилення інтерактивності на заняттях, 

залучення до публічних виступів, в т.ч. на студентських конференціях; 

- актуалізувати дистанційні курси для більш повного опанування 

навчального матеріалу; 

- звернути увагу викладачів на обов’язковість доведення до відома 

здобувачів вищої освіти інформації щодо переліку індивідуальних 

самостійних завдань, форм і методів поточного, періодичного та 

підсумкового контролю результатів навчання та критеріїв їх 

оцінювання 

на першому занятті з навчальних дисциплін, а також їх незмінність 

протягом вивчення навчальних дисциплін; 

- звернути увагу на оприлюднення та доведення до здобувачів 

освіти графіку проведення консультацій викладачами. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості реалізації 

доведені до відома гаранта освітньої програми та викладачів кафедри 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи з метою 

подальшого удосконалення та підвищення якості реалізації освітньої 

програми. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти обговорені та схвалені 

на засіданні кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної 

справи (протокол № 10 від 29.04.2021 р.). 

 


