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МЕТА ЗАХОДУ

• Визначити рівень задоволеності здобувачів вищої
освіти,як споживачів освітніх послуг, якістю освітньої
програми «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», а саме: змістовним
наповненням програми, реалізації вільного вибору
студентами дисциплін.

• Визначити рівень поінформованості здобувачів
вищої освіти щодо змісту освітньої програми
(силабусами – інформаційними пакетами
дисциплін)?

• Отримання пропозицій від здобувачів щодо
удосконалення даної освітньої програми



ПИТАННЯ АНКЕТИ
• Чи ознайомлені Ви зі змістом освітньої програми (силабусами – інформаційними пакетами

дисциплін)?

• Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) освітньої програми (ОП) для успішної
роботи за фахом?

• Яких дисциплін, на Вашу думку, не вистачає для отримання soft skills (навички, які не
пов'язані з конкретною професією, але допомагають добре виконувати свою роботу і
важливі для кар'єри)?

• Яких дисциплін, на Вашу думку, не вистачає для отримання hard skills (це набір навичок, які
пов'язані з конкретною професією та які легко визначити кількісно і які можна наочно
продемонструвати. Як правило, їх можна вивчити, відвідуючи курси, семінари, читаючи
книги і отримавши специфічний досвід)?

• Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно вилучити з освітньої програми? Чому?

• Чи достатньо часу, на Вашу думку, передбачено в ОП за Вашою спеціальністю на практичну
підготовку?

• Чи порушується, на Вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП вашої спеціальності

• Чи зустрічаються дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП вашої
спеціальності. Якщо так, наведіть приклади

• Які Ваші очікування від навчання за даною освітньою програмою

• Чи реалізується за Вашою спеціальністю вільний вибір дисциплін?

• Чи достатній, на Вашу думку, перелік дисциплін загальної підготовки запропонований на
вибір здобувача вищої освіти?

• Чи достатній, на Вашу думку, перелік дисциплін професійної підготовки запропонований на
вибір здобувача вищої освіти?

• Які б дисципліни Ви б додали до переліку дисциплін вільного вибору?

• Чи задоволені Ви сьогодні якістю підготовки за даною освітньою програмою(за критеріями
та 5 бальною шкалою).



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти
спеціальності "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА
БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ" проводився шляхом
проведення on-line анкетування у грудні 2020 року.

Учасники анкетування – здобувачі першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються
на всіх курсах за освітньо програмою (ОП)
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ».

Всього опитано 72 респонденти освітнього рівня
«Бакалавр».



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ



Яких дисциплін, на Вашу думку, не вистачає для отримання soft skills
(навички, які не пов'язані з конкретною професією, але допомагають
добре виконувати свою роботу і важливі для кар'єри) ?

• Психологія
• Фінансова грамотність
• Психологія поведінки
• Реклама  та піар
• Графіка
• Діловодство
• Управління фінансами
• Основ програмування
• Бізнес планування it підприємств
• Робота в 1с,ексель
• Дідукція
• Бізнес англійська



Яких дисциплін, на Вашу думку, не вистачає для отримання hard skills (це набір
навичок, які пов'язані з конкретною професією та які легко визначити кількісно і
які можна наочно продемонструвати. Як правило, їх можна вивчити, відвідуючи
курси, семінари, читаючи книги і отримавши специфічний досвід)?

• Маркетинг 

• Фінанси

• Стратегія розвитку підприємства

• Курси  із власниками фірм,фабрик корпорацій, 
де вони розповідатимуть про свій шлях 
підприємця (щоб представити це для себе)

• Аналітика

• Психологія споживачів

• Маркетинг і продажі



Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно вилучити з
освітньої програми? Чому?

• Нічого не потрібно вилучати 92%

• Статистику. Я її не розумію 1,3%

• Вища математика, не розумію коли вона має
знадобитися у житті. 4,2%

• ІТ дисципліни. Тому що вони не потрібні для
моєї спеціальності і нав'язуються нам тільки
через направленність університету 1,3%

• БЖД 1,3%





Чи зустрічаються дублювання змісту навчального 
матеріалу дисциплін ОП вашої спеціальності. Якщо 
так, наведіть приклади

• Ні , не зустрічається 96%

• В основному ні, але буває що теми на різних 
предметах можуть переплітатися 2,7%

• Лише деякі елементи 1,4%



Які Ваші очікування від навчання 
за даною освітньою програмою

• По закінченню бути професіоналом своєї справи

• Від цієї ОП я очікую стати висококваліфікованим 
працівником/Керівником

• Отримати  максимум знань та навчитися відкривати власний 
бізнес

• Отримати знання, які знадобляться в майбутньому

• Стати фахівцем у підприємництві, торгівлі та біржовій 
діяльності

• Отримати досвід, не лише теоретично ,але й практично

• Працювати на тій професії для якої я зараз здобуваю знання 
та освіту

• Отримати знання та навички з підприємництва

• Стати професіоналом у ПТБД

• Стати висококваліфікованим працівником після навчання



РЕАЛІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН



Які б дисципліни Ви б додали до переліку 
дисциплін вільного вибору?

• Вибір достатній

• Щось пов'язане зі складанням правильної 
звітності

• Програмування

• Діловодство

• Веб дизайн



Чи задоволені Ви сьогодні якістю підготовки 
за даною освітньою програмою.

Достатність обсягу практичної підготовки, закладений в освітній 
програмі
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оцінка методів оцінка викладання

Середній бал (за 5-бальною шкалою) оцінки 
рівня задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання – від 4,7 
до 4,9 балів. 



ВИСНОВКИ

За даною ОП дотримується логіка викладання дисциплін
зазначили 91,7% респонденів та 96% відмітили відсутність 
дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін 

4

Якість освітнього процесу за ОР «Бакалавр» освітньої програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здобувачі
вищої освіти позитивно оцінили 94,6 %

1

Так як структура освітньої програми передбачає
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін, 84,7% опитуваних підтвердили можливість
самостійного обрання навчальних дисциплін для їх
подальшого вивчення

2

Опитування здобувачів щодо практичної підготовки показує
достатній рівень її обсягу: 95,8% здобувачів вважають ,що на
практичну підготовку відведено достатньо часу.

3

Здобувачі вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти є відкритими для подальшої співпраці з питань
удосконалення ОП “Підприємництво, торгівля та біржова 
Діяльність”
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ПРОПОЗИЦІЇ
З метою покращення освітніх послуг по освітній програмі
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» пропонується
вжити наступних заходів:
1. Щорічно проводити опитування здобувачів вищої освіти щодо

задоволеності освітніми програмами та якістю освітніх послуг.
Відстежувати позитивну динаміку та виявляти слабкі чи
проблемні зони з метою вжиття своєчасних заходів.

2. Розробляти і запроваджувати комплекс заходів щодо
підвищення якості освітнього процесу, зокрема: - науково-
педагогічним працівникам, залученим до викладання за даною
ОП продовжувати практикувати сучасні активні форми роботи та
особливу увагу приділяти своєчасному інформуванню
здобувачів щодо нововведень; - проводити моніторинг якості
організації вибору навчальних дисциплін вільного вибору
студента щорічно; - розширювати міжнародну академічну
мобільність, активізувати співпрацю з іншими навчальними
закладами для обміну досвідом.

3. При перегляді ОП та переліку вибіркових дисциплін врахувати
пропозиції здобувачів за цією програмою.


