
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ   АНКЕТУВАННЯ 

ВИПУСНИКІВ    ОПП 

“ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

 

 ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



Учасники анкетування першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 
 

10 студенти 
прийняли 

участь в 
анкетуванні 

1 студенти 
денної форми 

навчання 

9 студентів 
заочної форми 

навчання 



НА ЗАПИТАННЯ: 

•Ні-1 (10%) 

•Так-9 (90%) 

Чи задоволені 
Ви отриманою 

освітою? 

•Ні-9 (90%) 

•Так-1 (10%) 

Чи жалкуєте Ви, 
що навчались на 

даній освітній 
програмі? 



НА ЗАПИТАННЯ:  

  

 
• Важко відповісти-2 (20%) 

• Так-8  (80%) 

Чи був порядок 
вивчення дисциплін, 

план та графік 
навчального процесу, 

логічним і послідовним? 

• Достатньою-9 (90%) 

• Не достатньою-1  (10%) 

Чи достатньою була 
кваліфікація викладачів, 
залучених для реалізації 

освітньої програми? 

• Так-10 (100%) 
Чи достатньо часу для 
засвоєння компонентів 

освітньої програми? 



НА ЗАПИТАННЯ:  

  

  

 • Важко відповісти-4 (40%) 

• Так-6  (60%) 

Навчання в Університеті 
було сучасним та 

практикоорієнтованим 

• Ні-3 (30%) 

• Так-7 (70%) 
Оцінювання знань відбувалось 

прозоро та чесно. 

• Так, практично всі-4 (40%) 

• Так, але тільки деякі 
викладачі-6  (60%) 

Чи використовували викладачі 
сучасні методи та форми навчання 
(майстер-клас, навчальні дискусії, 
мозковий штурм, тренінги, ділові 

ігри тощо)? 



НА ЗАПИТАННЯ:  

• Так 9 (90%) 

• Ні 1 (10%) 

Чи проходження практик 
сприяло підвищенню Ваших 

знань та практичних навичок? 

• Так 10 (100%) 
Чи мали Ви вільний доступ до 
електронних інформаційних 

ресурсів Університету? 

• Так 7 (70%) 

• Важко відповісти 3 (30%) 

Чи допоміжний персонал деканату, 
кафедр та бібліотеки кваліфіковано 

та доброзичливо сприяв Вашому 
навчанню? 



НА ЗАПИТАННЯ 

• Так 5 (50%) 

• Ні 2 (20%) 

• Мені не потрібне таке сприяння 3 
(30%) 

Чи сприяє Університет 
Вашому 

працевлаштуванню? 

• Так 7 (70%) 

• Ні 3 (30%) 

Чи опитували Вас впродовж 
навчання про якість змісту 

дисциплін? 

• Так 8 (80%) 

• Ні 2 (20%) 

Чи опитували Вас впродовж 
навчання якість викладання? 



НА ЗАПИТАННЯ 

• Достатньо 7 (70%) 

• мені не вистачатиме 
практичних знань, 
умінь і навичок 3 (30%) 

Чи достатньо Ви отримали 
знань в процесі навчання 

для майбутньої 
професійної діяльності 
(можна обрати декілька 
варіантів відповідей): 

• Легко 8 (80%) 

• Складно 2 (20%) 

Оцініть складність 
навчання за освітньою 
програмою на якій Ви 

навчались. 



Які дисципліни, на Вашу думку, 

необхідно додати до освітньої 

програми? 

К-сть 

студентів

   

К-сть 

студенті

в %  

Англійська мова 2 20 

Більше технологічних 3 30 

Більше практики 2 20 

На мою думку, достатньо цих 2 20 

Непотрібно 1 10 



Які дисципліни освітньої програми 

Ви вважаєте зайвими? 

К-сть 

студентів 

  

К-сть 

студентів

 %  

Важко відповісти 1 10 

Всі необхідні 4 40 

Менеджмент  2 20 

Ніяких 3 30 



Які знання, компетентності Ви 

вважаєте необхідними додати в 

освітню програму? 

К-сть 

студентів 

  

К-сть 

студентів

 %  

Важко відповісти 2 20 

Виробничі процеси  3 30 

Психологія 

 
1 10 

Не знаю 
2 

20 

Все досконало  
2 
 20 



Надайте пропозиції, які дозволять 

покращити якість освітнього процесу в 

Університеті 

К-сть 

студентів 

  

К-сть 

студентів

 %  

Збільшити практичні заняття 2 20 

Мене все влаштовує 2 20 

Пропозиції відсутні 4 40 

Нове устаткуванням  2 20 



Надайте пропозиції, які дозволять 

покращити якість освітньої програми на 

якій Ви навчались 

К-сть 

студентів

   

К-сть 

студентів

 %  

все влаштовує 3 30 

збільшити практичні заняття 4 40 

пропозиції відсутні 

3 30 



• Так 8 
(80%) 

• Ні 2 (20%) 

Я рекомендуватиму іншим навчатись в 
ЛТЕУ на освітній програмі, на якій я 

навчався (навчалась) 

• Так 5 (50%) 

• Ні 5 (50%) 

Я рекомендуватиму іншим 
навчатись в ЛТЕУ на будь якій 

іншій освітній програмі, крім тої 
на якій навчався (навчалась) я 

• Так 2 (20%) 

• Ні 8 (80%) 
Я не рекомендуватиму іншим 

навчатись в ЛТЕУ 



ПРОПОЗИЦІЇ 

• Посилити практичну складову підготовки бакалавра 

з харчових технологій 

• Сприяти співпраці з підприємствами, які можуть 

бути потенційними працедавцями для випускників 

• Урізноманітнювати сучасні активні та інтерактивні 

методи і форми навчання 

  


