
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

студентів щодо покращення якості освітньої програми  

«Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр  

у 1 семестрі 2022-2023 р.н. 

 

Опитування пройшли 8 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. Студенти задоволені вибором освітньої програми «Експертиза та митна 

справа». 

2. 85,7% опитаних розуміють мету, цілі та очікувані результати вивчення 

дисциплін, решта мають запитання. 

3. 37,5% опитаних відвідують заняття постійно, 25% відвідують заняття за 

можливості, решта навчаються за індивідуальним графіком. 

4. Здобувачі вищої освіти мають різні можливості для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

5. Студентам достатньо навчальних дисциплін у навчальному плані. 

6. Запропоновані для вибору навчальні дисципліни задовольняють 87,5% 

студентів. 

7. Набуття соціальних навичок 87,5% студентів забезпечується за рахунок 

використання методів та форм проведення практичних занять. 

8. 100% опитаних влаштовує співвідношення теоретичної та практичної 

частин індивідуального плану. 

9. Студенти назвали викладачів, які вміють доступно і зрозуміло пояснити 

навчальний матеріал, зацікавити у вивченні своєї дисципліни: Гнітій Надія 

Володимирівна, Рачинська Зоя Павлівна, Ткаченко Аліна Сергіївна, Офіленко 

Наталія Олександрівна, Бургу Юрій Георгійович, Котова Зоя Яківна, також були 

відповіді – усі, більшість, майже всі. 



10. 100% респондентів вважають обґрунтованим навантаження на них. 

11. Усі респонденти мають можливість звертатися до викладачів для 

консультацій. 

12. Усі опитані знають, де знайти графіки освітнього процесу та розклад 

занять. 

13. 100% студентів знають, що знайти інформацію у межах окремих 

навчальних дисциплін можна у силабусах. 

14. 100% студентів зрозумілі форми контрольних заходів та критерії їх 

оцінювання. 

15. 75% вважають, що оцінювання знань відбувається прозоро, чесно, 

об’єктивно. 

16. Для запобігання та врегулювання конфліктів із викладачами студенти 

звертаються до куратора, директора ННІДО, омбудсмена, завідувача кафедри, 

улюбленого викладача.  

17. Усі опитані студенти дотримуються академічної доброчесності. 

18. 50% респондентів не приймають участі в професійних заходах, 12,5% 

вважають, що професійних заходів не достатньо. 

19. 37,5% опитаних не відвідують бібліотеку, депозитарій. 

Коментарі щодо даної освітньої програми загалом позитивні, є побажання 

збільшення спеціальних дисциплін.  

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: 

- знайомити студентів з порядком оцінювання знань; 

- сприяти залученню здобувачів вищої освіти до заходів професійної 

підготовки, збільшити кількість заходів. 

 


