
АНКЕТА 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної 

програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Анкетування анонімне. Оцініть, будь ласка, якість освітньо-професійної програми за 

запропонованим переліком запитань та варіантами відповідей або ж вкажіть свій варіант. 

Результати анкетування будуть використані для покращення якості освітнього процесу та 

змісту освітньо-професійної програми 

Зміст освітньо-професійної програми 

1. Вкажіть освітній ступінь 

☐ бакалавр  ☐ магістр 

2. Чи забезпечують освітні компоненти формування компетентностей для 

роботи за фахом 

☐ не забезпечують ☐ скоріше не забезпечують ☐ скоріше забезпечують ☐ забезпечують 

3. Чи відповідає перелік фахових дисциплін освітньо-професійній програмі 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

☐ не відповідає ☐ скоріше не відповідає ☐ скоріше відповідає ☐ відповідає 

4. Чи забезпечено логічний взаємозв’язок між дисциплінами у освітньо-

професійній програмі 

☐ не забезпечено ☐ скоріше не забезпечено ☐ скоріше забезпечено ☐ забезпечено 

5. Чи відповідає якість та зміст освітньо-професійної програми Вашим 

очікуванням 

☐ не відповідає ☐ скоріше не відповідає ☐ скоріше відповідає ☐ відповідає 

6. Чи забезпечується вільний вибір навчальних дисциплін із вибіркового блоку 

освітньо-професійної програми 

☐ не забезпечує ☐ скоріше не забезпечує ☐ скоріше забезпечує ☐ забезпечує 

7. Чи задоволені Ви переліком вибіркових дисциплін освітньо-професійної 

програми 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

8. Чи достатній обсяг практичної підготовки, передбачений освітньо-

професійною програмою 

☐ недостатній ☐ скоріше недостатній ☐ скоріше достатній ☐ достатній 

9. Чи достатньо часу в освітньо-професійній програмі відводиться на вивчення 

навчального матеріалу з окремих дисциплін  

☐ недостатньо ☐ скоріше недостатньо ☐ скоріше достатньо ☐ достатньо 



10. Чи реалізована можливість участі здобувачів в удосконаленні освітньо-

професійної програми 

☐ не реалізована ☐ скоріше не реалізована ☐ скоріше реалізована ☐ реалізована 

Якість викладання та навчання 

11. Чи задоволенні Ви рівнем викладання навчальних дисциплін 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

12. Чи відповідають методи навчання і викладання навчальних дисциплін 

сучасному рівню 

☐ не відповідають ☐ скоріше не відповідають ☐ скоріше відповідають ☐ відповідають 

13. Чи задоволені Ви рівнем отриманих знань 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

14. Чи задоволені Ви можливостями фахового зростання при навчанні за 

освітньо-професійною програмою 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

15. Чи сприяла практична підготовка набуттю необхідних практичних навиків 

☐ не сприяла ☐ скоріше не сприяла ☐ скоріше сприяла ☐ сприяла 

16. Чи достатнім є методичне забезпечення навчальних дисциплін 

☐ недостатнім ☐ скоріше недостатнім ☐ скоріше достатнім ☐ достатнім 

17. Чи задоволені Ви рівнем наявного обладнання, що використовується в 

освітньо-професійній діяльності 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

18. Чи зрозумілою та об’єктивною є система оцінки знань здобувачів 

☐ не зрозумілою ☐ скоріше не зрозумілою ☐ скоріше зрозумілою ☐ зрозумілою 

19. Чи задоволені Ви підтримкою викладачів у вирішенні навчальних завдань 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

20. Чи задоволені Ви умовами організації навчання в Університеті 

☐ незадоволений ☐ скоріше незадоволений ☐ скоріше задоволений ☐ задоволений 

Покращення освітньо-професійній програми 

21. Що найбільше сподобалося під час навчання за освітньо-професійною 

програмою   

  

  

22. Що найбільше не сподобалося під час навчання за освітньо-професійною 

програмою  

  

  



23. Які очікувані знання та навички Ви не отримали   

  

  

24. Які зміни, на Вашу думку, варто здійснити для покращення якості освітньо-

професійної програми: 

 вилучити дисципліну/ни (вкажіть яку/які)   

  

 додати дисципліну/ни (вкажіть яку/які)   

  

 збільшити час відведений на вивчення окремих дисциплін  

(вкажіть яку/яких)   

  

 зменшити час відведений на вивчення окремих дисциплін  

(вкажіть якої/яких)   

  

 доповнити та розширити навчальний матеріал окремих дисциплін 

(вкажіть якої/яких)   

  

25. Інші пропозиції щодо покращення якості освітньої програми   

  

  

  

Дякуємо за Ваші відповіді! 


