
Аналіз 

результатів опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

освітньою програмою   073 «Менеджмент»  

(2021-2022н.р.) 

 

Наприкінці І семестру 2021-2022н.р. навчальним відділом 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» було проведено опитування 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП «Менеджмент» щодо якості 

освітньої програми.  

Опитування було проведено відповідно «Методичних рекомендацій до 

проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ 

«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Всього на даній освітній програмі навчається 63 здобувача вищої освіти. 

В опитуванні взяли участь 56 осіб, з них: 

-34 особи, які навчаються за денною формою навчання (100% від 

загальної кількості здобувачів);  

- 22 особи, які навчаються за заочною формою навчання (75,8% від 

загальної кількості здобувачів). 

Розподіл відповідей на запитання: 

1. На запитання «Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) 

освітньої програми (ОП) для успішної роботи за фахом?» відповіді 

розподілилися таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  26 76,5 8 23,5 0 - 

Заочна 22 100,0 0 - 0 - 

Всього  48 85,7 8 14,3 0 - 

 

 
 

 



Результати опитування доводять, що  студенти заочної форми навчання 

вважають набір дисциплін  достатнім для успішного опанування ОП, таких 

виявилось  22 особи, разом із  тим, серед  здобувачів освіти денної форми 

навчання  виявилось 8 осіб, які обрали відповідь «частково».  

 

 

2. На запитання «Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте,  

необхідні для Вашої професійної діяльності?»відповіді розподілилися 

таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  42 84,0 8 16,0 0 - 

Заочна 10 45,5 11 50,0 1 4,5 

Всього  36 64,3 19 33,9 1 1,8 

 

 

 
 

3.На запитання «Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний 

вибір дисципліна) блоку загальної  підготовки, відповіді розподілилися 

таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  27 79,4 5 14,7 2 5,9 

Заочна 14 63,6 6 27,3 2 9,1 

Всього  41 73,2 11 19,6 4 7,1 

 

 



 
 

 

4)На запитання «Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний 

вибір дисциплін блоку професійної підготовки відповіді розподілилися 

таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  29 85,3 3 8,8 2 5,9 

Заочна 11 50,0 8 36,4 3 13,6 

Всього  40 71,4 11 19,6 5 8,9 

 

 
 

 

 

5. На запитання «Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити 

блок загальної  підготовки?»здобувачами були надані такі відповіді:  

додати «Другу іноземну мову»   урахуванням специфіки прикордонного 

регіону (болгарську, румунську). 



 

 

6. На запитання «Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити  

блок професійної підготовки?»здобувачами були надані такі відповіді:  

 

        додати: дисципліни правового захисту комерційної діяльності – 6 осіб; 

             дисципліни, спрямовані на клієнтоорієнтованість – 7 осіб; 

дисципліни, які б вивчали політику децентралізації влади – 4 осіб.        

 

 

7. На запитання «Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в 

ОП Вашої спеціальності?»відповіді розподілилися таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  25 73,5 7 20,6 2 5,9 

Заочна 21 95,5 1 4,5 0 - 

Всього  46 82,1 8 14,3 2 3,6 

 

 
 

 

8. На запитання «Чи порушується, на вашу думку, логіка викладання 

дисциплін ОП?» відповіді розподілилися таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  2 5,9 2 5,9 30 88,2 

Заочна 2 9,1 3 13,6 17 77,3 

Всього  4 7,1 5 8,9 47 83,0 

 

 



 
 

9.На запитання «Чи зустрічається дублювання змісту навчального 

матеріалу дисциплін ОП вашої спеціальності. Якщо так, то наведіть 

приклади» відповіді розподілилися таким чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  1 2,9 1 2,9 32 94,2 

Заочна 4 18,2 9 40,9 9 40,9 

Всього  5 8,9 10 17,9 41 73,0 

 

 
 

 Серед пояснень  здобувачів освіти були зафіксовані наступні: 

 «Буває повторюється матеріал, але це якісновпливає на вивчення нової 

дисципліни»; 

 «На дисциплінах мікро та макро економіка було повторення матеріалу з 

дисципліниполітекономія» 

 При вивченні дисципліни "Основи підприємницької діяльності"  

повторювали тему "Технологія започаткування власної справи" ; при 



опануванні дисципліни «Бізнес-планування та створення стартапів» 

повторювали  блоки матеріалу з "Основ підприємницької діяльності»; 

  Дублювався матеріал дисциплін РПС та «Регіональна економіка» з 

метою повторення. 

 Дуже пов’язані за змістом освітні компоненти : «Теорія організацій», 

«Вступ до спеціальності», «Управління персоналом». 

 

 

10. На запитання «Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої 

спеціальності з її реальним змістом?»відповіді розподілилися таким 

чином: 
Форма навчання Так Частково Ні 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Денна  19 55,9 13 38,2 2 5,9 

Заочна 20 91,0 1 4,5 1 4,5 

Всього  39 69,6 14 25,0 3 5,4 

 

 
 

 

 

11. На запитання «Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої 

спеціальності?»здобувачами були надані такі відповіді: 

 

- При вивченні дисциплін ураховувати особливості галузей, що 

представлені в регіоні; 

- Посилити регіональний аспект; 

- збільшити кількість практичних занять; 

- приділити більше уваги економічному аналізу; 

- додати більш годин на іноземні мови та  на виробничу практику. 

 

 


