
ЗВІТ
за результатами опитування здобувачів вищої освіти 

щодо змісту освітньо-професійної програми

З метою реалізації принципу студентоцентрованого навчання та захисту 

базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти в Поліському 

національному університеті запроваджено практику опитування здобувачів 

вищої освіти. Отримані результати анкетування здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 

“Міжнародний менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 

07 “Управління і адміністрування” представлено у даному звіті.

У опитуванні основна увага зверталася на такі питання: “Чи задовольняє 

Вас перелік дисциплін за освітньо-професійною програмою (ОПГІ)

“Міжнародний менеджмент”, “Назвіть найважливіші дисципліни для

майбутньої професійної діяльності”, “Назвіть дисципліни найскладніші в 

освоєнні”, “Чи реалізується Ваше право вільного вибору дисциплін”, “Назвіть 

дисципліни вільного вибору з рекомендованого переліку”, “Назвіть дисципліни 

вільного вибору, які Ви обрали”, “За якими критеріями Ви обрали дисципліни 

вільного вибору”, “Назвіть дисципліни, якими, на Ваш погляд, слід доповнити 

варіативну частину ОПП”, “Чи достатній обсяг практичної підготовки Ви 

отримуєте?”, “Чим би Ви хотіли доповнити практичну підготовку?”, “Чи 

дублюється зміст дисциплін ОПП?”, “Чи додав зміст ОГІП впевненості у 

правильності вибору Вашої майбутньої професії?”.

Відповіді здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

питання щодо рівня задоволеності переліком дисциплін за освітньо- 

професійною програмою засвідчили, що респонденти переважно (81,8%) 

задоволені даним переліком (рис. 1), лише 18,2 % зазначили, що ще не 

визначилися. Найважливішими дисциплінами для майбутньої професійної 

діяльності для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є такі: 

“Міжнародний менеджмент”, “Глобальна економіка”, “Міжнародна 

стандартизація та сертифікація” (рис. 2). При цьому, найскладнішими 

дисциплінами в освоєнні є “Фахова іноземна мова”, “Моделювання та



прогнозування міжнародних бізнес-процесів”, “Інтелектуальна власність” 

(рис. 3). При анкетуванні 75 % респондентів зазначили, що їх право вільного 

вибору дисциплін реалізується; 25 % зазначили, що це право не реалізується 

(рис. 4).

Проведене анкетування засвідчило, що здобувані вищої освіти, обізнані 

щодо переліку дисциплін, які пропонуються на вільний вибір (рис. 5-6). 

Більшість здобувачів вищої освіти обирали предмети за такими критеріями: 

50,0% -  за практичним значенням, 41,7% -  за теоретико-практичною 

орієнтацією (рис. 7). У ході анкетування здобувані вищої освіти вказали на 

дисципліни, якими, на їх погляд, слід доповнити варіативну частину ОПП, а 

саме такі ОК, як: «Цифрова економіка», «Бренд-менеджмент міжнародних 

компаній», «Блокчейн-технології у міжнародному бізнесі» (рис. 8).

Даючи відповіді на питання запропонованої анкети щодо змісту ОПП 

«Міжнародний менеджмент» 100 % респондентів вказали, що отримують 

достатній обсяг практичної підготовки (рис. 9). Водночас, респонденти 

зазначають, що хотіли б доповнити практичну підготовку виїзними заняттями 

на підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та є 

суб’єктом міжнародних відносин; відвідуванням профільних структур органів 

державної влади (міністерств, комітетів, відомств, департаментів); тренінгами зі 

спеціалістами підприємств, установ, організацій (рис. 10). Отримані відповіді 

здобувані в вищої освіти на питання щодо балансу теоретичної та практичної 

підготовки ОПП засвідчили, що такий баланс дотримується (рис. 11). При 

цьому, 100 % респондентів вказали, що зміст дисциплін ОПП не дублюється 

(рис. 12).

На питання “Чи співпали Ваші очікування щодо змісту ОПП з реальним її 

наповненням?” респонденти дали наступні відповіді: “Так” -  66,7 %, 

“Частково” -  33,3% (рис. 13). Для 100 % респондентів зміст ОПП додав 

впевненості у правильності вибору майбутньої професії (рис. 14).

Результати анкетування обговорено на засіданні кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції, протокол №6 від 17 грудня 

2020 р. Прийнято рішення, що отримані відповіді будуть використані з метою



удосконалення освітньо-професійної програми здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.

У результаті аналізу проведеного анкетування на засіданні кафедри 

міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції прийнято такі 

рішення:

1) науково-педагогічним працівникам кафедри системно інформувати 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо- 

професійної програми «Міжнародний менеджмент» щодо їх права вільного 

вибору дисциплін, можливостей формування індивідуальної освітньої 

траєкторії;

2) посилення діалогу НПГІ та здобувачів ОП в частині оновлення та 

розширення каталогу вибіркових дисциплін; зокрема, для ОІІП 

«Міжнародний менеджмент» в редакції 2021 р. такими дисциплінами 

визначено: «Цифрова економіка», «Бренд-менеджмент міжнародних 

компаній», «Блокчейн-технології у міжнародному бізнесі», «Паблік 

рілейшенс».

3) сприяти залученню фахівців та експертів зі сфери міжнародного бізнесу та 

менеджменту до освітніх заходів на ОП.

Результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти освітньо-професійної програми “Міжнародний менеджмент” зі 

спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління і 

адміністрування” доведені до відома деканів факультетів, гарантів освітніх 

програм, стейкхолдерів та здобувачів.

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції 17 грудня 2020 р., протокол .№6.

Гарант освітньої програми Р Л ^ т І  Н.М. Куцмус



ДОДАТКИ

Рис.1. Чи задовольняє Вас перелік дисциплін за освітньо-професійною 
програмою (ОПІІ) “Міжнародний менеджмент” ?
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Рис.2. Назвіть найважливіші дисципліни для майбутньої професійної
діяльності
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Рис.З. Назвіть дисципліни, найскладніші в освоєнні



Рис.4. Чи реалізується Ваше право вільного вибору дисциплін
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Рис.5. Назвіть дисципліни вільного вибору з рекомендованого переліку
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Рис.6. Назвіть дисципліни вільного вибору, які Ви обрали
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Рис.7. За якими критеріями Ви обрали дисципліни вільного вибору
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Рис. 8. Назвіть дисципліни, якими, на Ваш погляд, слід доповнити 
варіативну частину ОПП (вказати як мінімум дві дисципліни) ?

Рис. 9. Чи достатній обсяг практичної підготовки Ви отримуєте ?



ф  Тренінга з спеціалістами зі сфери 
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Рис. 10. Чим би Ви хотіли доповнити практичну підготовку ?

Рис. 11. Чи дотримується баланс теоретичної та практичної підготовки 
за ОПП «Міжнародний менедмжент»?
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Рис. 12. Чи дублюється зміст дисциплін ОПП ?
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Рис. 13. Чи співпали Ваші очікування щодо змісту ОПП з реальним
її наповненням?
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Рис. 14. Чи додав зміст ОГНІ впевненості у правильності вибору
Вашої майбутньої професії?


