Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів
щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою
«Товарознавство та торговельне підприємництво» (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 початкового рівня вищої освіти (молодший бакалвр), які
навчаються за освітньою програмою «Товарознавство і торговельне
підприємництво».
Проведений аналіз отриманих відповідей, дозволив зробити такі
узагальнення та висновки:
1. Усі студенти задоволені, що обрали освітню програму
«Товарознавство та торговельне підприємництво» - 100%.
2. 100 % опитаних студентів відзначили, що їм зрозумілі мета, цілі і
очікувані результати вивчення начальних дисциплін.
3. Постійно відвідують, практично не пропускають заняття 75%
опитаних студентів, 25% – відвідують за можливості.
4. 100% студентів вважають, що пропоновані навчальні дисципліни
забезпечують повною мірою формування основних компетентностей та
необхідні для подальшої професійної діяльності.
5. Забезпечення набуття соціальних навичок (soft skils), які
відповідають за успішну участь у робочому процесі і не пов'язані з
конкретною сферою діяльності на думку 100% студентів відбувається через
методи та форми проведення навчальних занять, на думку 75% опитаних –
через організацію самостійної роботи студентів на основі інтерактивних
методів навчання.
5. На питання «Які викладачі, на Вашу думку, вміють доступно і
зрозуміло пояснити навчальний матеріал, зацікавити у вивченні своєї
дисципліни?» 75% студентів відповіли «всі викладачі», також були
зазначені прізвища Горячова О.О. та Михайленко О.М.
6. Щодо можливості консультацій студентів 75% опитаних зазначили,
що мають можливість отримати консультацію у будь-який час, 25% –
отримують консультації згідно з графіком.
7. 75% студентів зазначили, що форми контрольних заходів та критерії
оцінювання знань їм чіткі і зрозумілі, решта 25% зазначили, що їм важко
відповісти.

8. На питання щодо зауважень та побажань до освітньої програми 75%
студентів не мали зауважень, а 25% висловились щодо розширення переліку
спеціальних дисциплін.
Для удосконалення освітньої програми запропоновано:
- сприяти інформуванню здобувачів вищої освіти стосовно змін, що
вносяться до освітньої програми на основі результатів опитування;
- звернути увагу викладачів на обов’язковість доведення до відома
здобувачів вищої освіти інформації щодо форм і методів контролю
результатів навчання та критеріїв їх оцінювання, демонстрації у силабусі, а
також незмінність критеріїв оцінювання протягом вивчення навчальних
дисциплін.
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості реалізації
освітньої програми доведені до відома викладачів кафедри товарознавства,
біотехнології, експертизи та митної справи з метою подальшого
удосконалення та підвищення якості її реалізації, обговорені та схвалені на
засіданні кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
(протокол № 10 від 29.04.2021 р.).

