
Львівський торговельно-економічний університет

Ступінь задоволення випускників освітнім процесом у 

ЛТЕУ та рекомендації випускників для підвищення 

якості освітніх програм

За результатами опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського 

рівня) факультету  МЕВ та ІТ спеціальності «Маркетинг» 

шляхом проведення анкетування

Підготувала: доц. І. Бойчук



Учасники анкетування:
Здобувачі вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

МЕВ та ІТ спеціальності «Маркетинг»:

Форма навчання Кількість 

опитаних 

осіб

У 

відсотках

Денна форма 12 80,0

Заочна форма 3 20,0

Усього: 

15



Питання: Чи задоволені Ви отриманою

освітою?:

Надання освітніх 
послуг відбувається 

на належному рівні

Задоволені отриманою освітою – 14 осіб  

(93,3%)

Не задоволені – 1 особа (6,7%)



На питання: Чи жалкуєте Ви, що навчались на даній освітній

програмі?:

 Так – 2 особи (13,3%)

 Ні – 13 осіб  (86,7%)



Чи достатньо Ви отримали знань в процесі

навчання для майбутньої професійної

діяльності (можна обрати декілька

варіантів відповідей):
Результати 

опитаних осіб

Достатньо 8 (53,3%)

мені не вистачатиме практичних знань, умінь і 

навичок
4 (26,7%)

отримані мною теоретичні знання є застарілими 1 (6,7%)

отримані мною теоретичні знання майже не 

стосуються моєї майбутньої професії
-

повністю не задоволений якістю отриманих знань -

намагаюся отримувати необхідні мені знання

самостійно
2 (13,3%)

Інше: -

Більшість опитаних оцінили знання, отримані в 

процесі навчання для майбутньої професійної

діяльності, достатніми (53,3%)



Чи був порядок вивчення дисциплін, план та 

графік навчального процесу, логічним і 

послідовним? 

• 12 осіб (80 %)
Так

• 1 (6,7%)
Ні

• 2 (13,3%)Важко 
відповіст

и



Чи достатньою була кваліфікація викладачів, 

залучених для реалізації освітньої програми?

Більшість опитаних 

відповіли, що 

кваліфікація 

викладачів буда 

достатньою

Достатньою – 14 (93,3%)

Важко відповісти – 1(6,7%)



Питання: Чи достатньо часу для засвоєння 

компонентів освітньої програми? 
Якщо ні – поясніть, яких саме у полі "інше", вибравши його

Результати опитування свідчать що:

Усього 
опитано: 
15 осіб

Так:  14 осіб 
(93,3 %)

Ні: 0 осіб (  %)

Багато зайвої 
інформації –

1- особа 
(6,7%)

Часу для засвоєння 
компонентів є 

достатньо



Навчання в Університеті було

сучасним та практикоорієнтованим.

Результати 

опитування

Так 12 (80%)

Ні -

Важко відповісти 3 (20%)



Оцінювання знань

відбувалось прозоро та чесно.

Так 14 (93,3 %)

Важка відповісти 1 (6,7%)



Чи використовували викладачі сучасні методи та форми 

навчання (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, 

тренінги, ділові ігри тощо)?

За результатами опитування здобувачі вищої 

освіти дали такі відповіді: 
опитаних  9 ( 60 %)  - практично всі.

осіб  4 ( 26,7 %) – зазначили що так, але тільки деякі

викладачі;

осіб ( 0 %)  - ні;

особи  2 ( 13,3%) – важко відповісти.

Рекомендувати: продовжити використання сучасних 

методів та форм навчання у напрямі урізноманітнення



Питання: Чи проходження практик сприяло

підвищенню Ваших знань та практичних навичок?

Результати 

опитуванн

я

У 

відсотка

х

Так 11 73,3%

Ні 1 6,7

Важко відповісти 3 20%

За результатами опитування прийшли до висновку: 

проходження практик сприяло підвищенню знань та 

практичних навичок 



На питання: Чи мали Ви вільний доступ до електронних

інформаційних ресурсів Університету? 

Здобувачі вищої освіти дали такі відповіді: 

1. Так – 100 % ( 15 осіб).

2.   Ні – 0%  (опитаних осіб).

3. Навіть не знаю про їх наявність – % ( 0  особа).

4. Важко відповісти на дане питання – %  ( 0  опитаних осіб).



Чи допоміжний персонал деканату, кафедр та 

бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо

сприяв Вашому навчанню?
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За результатами опитування,  100 % опитаних здобувачів 

зазначили про кваліфіковане та доброзичливе ставлення 

деканату, кафедр та бібліотеки



На питання: Чи сприяє Університет

Вашому працевлаштуванню?

Отримали такі відповіді:

Отримані 

результати

Так 4 (26,7%)

Ні 9 (60%)

Мені не потрібне таке сприяння 2 (13,3%)



Чи опитували Вас впродовж навчання про якість змісту

дисциплін? 

Так – відповіли13 осіб (86,7 % здобувачів вищої освіти)

Ні – 1 особа дала відповідь   (6,7%   опитаних)

Я не хотів (не хотіла) брати участь в опитуваннях – зазначив  1  респондент (6,7%)



Чи опитували Вас впродовж

навчання якість викладання?

Варіанти відповідей
Результати

опитування

Так 13 (86,7%)

Ні 1 (6,7%)

Я не хотів (не хотіла) брати участь в опитуваннях
1 (6,7%)

За результатами опитування можна прийти 

до висновку, що більшість респондентів 

були опитані впродовж навчання 



На питання: Оцініть складність навчання за освітньою

програмою на якій Ви навчались, отримали такі

відповіді:

13,3 % (  2 опитаних) – Дуже легко

66,7 % ( 10 опитаних ) – Легко

20,0 %  ( 3 опитаних осіб) – Складно

%  ( 0 опитаних осіб) – Дуже складно



Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно

додати до освітньої програми?

 Маркетинг в інтернеті

 Інтернет-маркетинг, Маркетинг в соціальних 

мережах

 Психологія, Психологія особистості

 Брендинг

 Більше занять з  маркетингу



Які дисципліни освітньої програми Ви вважаєте зайвими? 

Фізичне виховання 

 Історія України

 Бухгалтерський облік

Філософія 

 Логіка

 Забагато економічних дисциплін (макро, мікро, 

економіка підприємства).



Які знання, компетентності Ви вважаєте

необхідними додати в освітню програму?

Знання іноземних мов

Знання про сучасний стан справ у маркетингу

Особистісне самовдосконалення



Надайте пропозиції, які дозволять покращити якість

освітнього процесу в Університеті:

 Підвищити рівень практичної підготовки

 Використання сучасної інформації



Надайте пропозиції, які дозволять 

покращити якість освітньої програми на 

якій Ви навчались

Покращити практичну підготовку

Використання сучасних матеріалів

Оптимізація інформації шляхом усування 
зайвої

Зосередження на практичних аспектах 
майбутньої професії



Я рекомендуватиму іншим навчатись в 

ЛТЕУ на освітній програмі, на якій я 

навчався (навчалась) 
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Я рекомендуватиму іншим

навчатись в ЛТЕУ на будь якій іншій

освітній програмі, крім тої на якій

навчався (навчалась) я

 Так - дало відповідь  8  здобувачів вищої освіти 

(53,3%).

 Ні - дали відповідь  7 здобувачів вищої освіти (46,7%).



Я не рекомендуватиму іншим

навчатись в ЛТЕУ
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Висновки за результатами опитування

здобувачів вищої освіти першого

(бакалаврського рівня):
З метою покращення якості навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня пропонується застосувати такі заходи: 

Посилити роботу зі сприяння 
працевлаштуванню 
випускників

Посилити практичну 
підготовку здобувачів 
вищої освіти



Дякую за увагу!


