
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

студентів щодо покращення якості освітньої програми  

«Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр  

у 1 семестрі 2021-2022 р.н. 

 

Опитування пройшли 10 студентів спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Митна справа в міжнародній 

торгівлі» ступеня бакалавр. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Проведений аналіз отриманих відповідей, дозволив зробити такі узагальнення 

та висновки. 

1. Усі студенти задоволені вибором освітньої програми «Митна справа в 

міжнародній торгівлі». 

2. 80% опитаних відвідують заняття, з них 10% зосереджуються на фахових 

дисциплінах, 20% студентів навчаються за індивідуальним графіком. 

3. Набуття соціальних навичок 70% студентів забезпечується за рахунок 

методів та форм проведення навчальних занять, решта – через окремі дисципліни та 

організацію самостійної роботи на основі інтерактивних методів навчання. 

4. 30% респондентів не можуть визначитися чи обґрунтованим є 

навантаження на них. 

5. Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є зрозумілими для 

усіх опитаних. 

6. Однак, 20% студентів не знайомі з порядком оскарження процедури 

проведення контрольних заходів. 

7. На питання «Які викладачі, на Вашу думку, вміють доступно і зрозуміло 

пояснити навчальний матеріал, зацікавити у вивченні своєї дисципліни?» студенти 

зазначили: Балабан П.Ю., Ткаченко А.С., Горячова О.О., Хмельницька Є.В., 

Кириченко О. В., Бургу Ю.Г., Петренко І.М., Кошова О.П., Пивоварська К.С., 

Дзекун Ю.О. Також були відповіді «Усі», «Більшість викладачів», «Майже всі». 



8. 90% студентів ознайомлені з можливістю вибирати освітні компоненти та 

користувалися нею. 

9. Усі респонденти задоволені рівнем освітньої підтримки. 

10. 10% опитаних вбачають певні проблеми щодо інформаційної підтримки. 

11. Усі респонденти задоволені рівнем консультативної підтримки. 

12. 10% студентів не задоволені рівнем соціальної підтримки, ще 10% не 

мають чіткої відповіді. 

13. Усі респонденти задоволені рівнем психологічної підтримки. 

14. Усі опитані студенти дотримуються академічної доброчесності. 

15. 30% студентів не знають про результати попереднього опитування. 

Коментарі щодо даної освітньої програми позитивні, є побажання щодо 

продовження удосконалення. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості реалізації 

освітньої програми доведені до відома викладачів та обговорені на засіданні 

кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи з метою 

подальшого удосконалення освітньої програми. 

За результатами опитування можна окреслити такі напрями для 

удосконалення освітньої програми та освітнього процесу загалом: 

- ознайомити студентів з порядком оскарження процедури проведення 

контрольних заходів; 

- продовжувати інформувати студентів про можливості отримання 

інформаційної, соціальної підтримки; 

- сприяти інформуванню здобувачів вищої освіти стосовно результатів 

опитування та змін, що вносяться до освітньої програми на основі цього. 

 


