
Ступінь задоволення випускників 
освітнім процесом у ЛТЕУ та 

рекомендації випускників для 
підвищення якості освітніх програм

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ 

ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ОР «БАКАЛАВР» ОПП 

«ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ 

СПРАВІ»



67%

33%

Форма навчання студентів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

У ОПИТУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 18 

ВИПУСКНИКІВ ОР «БАКАЛАВР» 

ОПП «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА 

ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ» З 

ЯКИХ 12 ОСІБ НАВЧАЛОСЯ НА 

ДЕННІЙ ТА 6 ОСІБ НА ЗАОЧНІЙ 

ФОРМІ НАВЧАННЯ



5. Чи задоволені Ви отриманою освітою?

ТАК 100%

КОМЕНТАРІ
ЗАЙВІ!



6. Чи жалкуєте Ви, що навчались на
даній освітній програмі?

94%

6%

НІ так

Опитування випускників
показало, що 94% з них
не жалкують про те, що

навчались на освітній
програмі «Товарознавства

та експертиза в митній
справі»



7. Чи достатньо Ви отримали знань в процесі навчання для 
майбутньої професійної діяльності (можна обрати декілька

варіантів відповідей):

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

достатньо мені не
вистачатиме
практичних

знань, умінь і
навичок

намагаюся
отримувати

необхідні мені
знання

самостійно

повністю не
задоволений

якістю отриманих
знань

отримані мною
теоретичні

знання є
застарілими

70,00%

12,00%
6,00% 6,00% 6,00%

Дуже позитивною є відповідь
випускників - 70%, які

вважають, що отримали
достатньо знань в процесі
навчання для майбутньої

професійної діяльності



8. Чи був порядок вивчення дисциплін, план та графік
навчального процесу, логічним і послідовним?

89%

11%

ТАК ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

Стверджувальна відповідь
майже 90% на дане

питання анкети позитивно
характеризує організацію

навчального процесу в
цілому



9. Чи достатньою була кваліфікація викладачів, 
залучених для реалізації освітньої програми?

94%

6%

ТАК ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

ВИСНОВОК 94% 
випускників вважають

кваліфікацію викладачів, 
залучених до реалізації

освітньої програми
«Товарознавство та

експертиза в митній справі» 
достатньою, що говорить

про високий науково-
педагогічний рівень

викладачів



10. Чи достатньо часу для засвоєння компонентів освітньої
програми?

ТАК
100%

Стверджувальна відповідь
на дане питання, причому
аж 100% високо оцінює

зміст і побудову навчального
плану та освітньої програми

за якими навчалися



11. Навчання в Університеті було сучасним та
практикоорієнтованим

88%

6%
6%

Так Ні Важко відповісти

РЕЗЮМЕ. 88% опитаних
випускників вважають, що

навчання в університеті було
сучасним та

практикоорієнтованим, на
жаль, один випускник дав
негативну відповідь, тому

науково-педагогічному
персоналу потрібно
працювати в даному

напрямку



12. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно

94%

6%

ТАК ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

РЕЗЮМЕ. Прозорість та
чесність в оцінюванні знань

студентів є проявом
академічної доброчесності, 
тому оцінка респондентів –

94% формує віру студентів до
самої процедури дотримання

принципів академічної
доброчесності



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

тренінги, ділові ігри) 

Так, практично
всі

61%

Так, але тільки
деякі викладачі

22%

Ні
17%

ВИСНОВОК
Науково-педагогічному персоналу

університету слід більш активно
працювати над використанням в

навчальному процесі сучасних методів
та форм навчання. Зокрема, це: 

майстер-клас, навчальні дискусії, 
мозковий штурм, ділові ігри, тренінги. 
Навчальному відділу університету та
деканату здійснювати періодичний

контроль доного питання



14. Чи проходження практик сприяло підвищенню Ваших знань
та практичних навичок?

78%

11%

11%

Так Ні Важко відповісти

РЕЗЮМЕ
За результатами даного опитування слід
зазначити, що майже 80% опитаних
вважають проходження практичного
навчання як закріплення теоретичних
знань на практиці, що може бути
першим кроком до майбутньої професії
та можливістю подальшого
працевлаштування. 



15. Чи мали Ви вільний доступ до електронних інформаційних
ресурсів Університету?

94%

6%

НІ так



ВИСНОВОК. У навчальному процесі підготовки

здобувачів вищої освіти активно використовується

глобальна (Internet) та локальна (Intranet) комп’ютерна

мережа, зокрема для користування електронними

варіантами лекцій, навчально-методичними посібниками,

методичними вказівками та ін. Саме тому, майже всі

респонденти 94% вказали, що мали вільний доступ до

електронних інформаційних ресурсів Університету.

Для більш повного інформування здобувачів щодо

забезпечення їх вільного доступу до електронних

інформаційних ресурсів, кураторам груп надавати

інформаційні консультації.



16. Чи допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки
кваліфіковано та доброзичливо сприяв Вашому навчанню?

89%

11%

ТАК Ні

Допоміжний персонал 

деканату, кафедр та 

бібліотеки кваліфіковано та 

доброзичливо сприяє 

навчанню здобувачів, що 

підтверджують майже 90% 

опитаних.



17. Чи сприяє Університет Вашому працевлаштуванню?

28%

61%

11%

Так Ні Мені не потрібне таке сприяння

РЕЗЮМЕ. Лише 28% 
респондентів зазначили, що

Університет сприяв їх
працевлаштуванню. Слід

звернути увагу на відповідь
11%, які відмітили, що їм не

потрібне таке сприяння.
Аналізу даного питання слід

приділити більше уваги, оскільки
аж 60% не відмітили сприяння

Університету при
працевлаштуванні.



18. Чи опитували Вас впродовж навчання про якість змісту
дисциплін?

Так
61%

Я не хотів (не хотіла) 
брати участь в
опитуваннях

22%

Ні
17%

РЕЗЮМЕ.  Якість змісту
дисциплін, це те питання яке

забезпечує ефективність всього
навчального процесу. І те, що

більше 60% опитаних
приймали в цьому участь є
позитивним. На жаль, 22% 

випускників зазначили, що не
хотіли брати участь в

опитуваннях.



19. Чи опитували Вас впродовж навчання якість викладання?

Так
72%

Я не хотів (не хотіла) 
брати участь в
опитуваннях

28%



20. Оцініть складність навчання за освітньою програмою на якій Ви
навчались.

78%

22%

Легко

Складно

РЕЗЮМЕ.  Оцінюючи складність
навчання за освітньою програмою на
якій навчались випускники, говорить
про те, що майже 80% з них оцінили

навчальний процес як легкий і
доступний. На жаль 22% було

складно навчатись за освітньою
програмою «Товарознавство та

експертиза в митній справі»



21. Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно додати до освітньої
програми?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Дисциплін достатньо
тих, які є

Дисципліни митного
спрямування

Інноваційні технології
та інструменти
розвитку сфери

торгівлі

Тренінги по психології

72% 11% 11% 6%

70% випускників
вважає, що до

освітньої програми не
потрібно більше
додавати ніяких
дисциплін. Інші
пропозиції слід
розглянути при
перегляді ОПП.



22. Які дисципліни освітньої програми Ви вважаєте зайвими?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Всі потрібні, 
зайвих немає

Економіка Фізика Фізичне
виховання

77%

11% 6% 6%

Майже 80% 
респондентів вважають, 

що всі дисципліни в
освітній програмі

потрібні. 
Слід зазначити, що

думки 23% випускників
є дуже індивідуальними

і особистісними.



23. Які знання, компетентності Ви вважаєте необхідними додати в
освітню програму?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ніяких, їх
достатньо

Не знаю, важко
відповісти

Митного
спрямування

В напрямку до
назви ОПП

45% 33% 11% 11%

Під час перегляду
освітньої програми

розширити
компетентності митного
спрямування та такі, що
дозволять підкреслити

назву ОПП
«Товарознавство та
експертиза в митній

справі» 



24. Надайте пропозиції, які дозволять покращити якість освітнього
процесу в Університеті

44%

17%

11% 11% 11%

6%
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Все добре і так, 
немаю пропозицій

Модернізація
практичних занять

Більше практичних
занять

Нові викладачі Відповідальність і
заохочення

Надавати більш
сучасні навчальні

матеріали



25. Надайте пропозиції, які дозволять покращити якість освітньої
програми на якій Ви навчались
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Не маю пропозицій Модернізація
практичних занять

Більше практики Практика на
митниці

Квести, ігри на
знання того чи

іншого предмету

Надавати
можливість

отримання досвіду

60%

11% 11%
6% 6% 6%



26. Я рекомендуватиму іншим навчатись в ЛТЕУ на освітній
програмі, на якій я навчався (навчалась)

ТАК
100%

КОМЕНТАРІ ЗАЙВІ!



27. Я рекомендуватиму іншим навчатись в ЛТЕУ на будь якій іншій
освітній програмі, крім тої на якій навчався (навчалась) я

56%

44%

Так Ні



28. Я не рекомендуватиму іншим навчатись в ЛТЕУ

89%

11%

Так Ні



ВИСНОВКИ
1. Деканату та колективу науково-педагогічних працівників, задіяних до підготовки
бакалаврів за освітньою програмою «Товарознавство та експертиза в митній
справі» проводити більш активну профорієнтаційну роботу як серед внутрішніх
так і зовнішніх стейкхолдерів.
2. Частина пропозицій випускників щодо покращення якості освітнього процесу в
Університеті торкається модернізації практичних (лабораторних) занять.
Враховуючи це, вважаємо,що науково-педагогічним працівникам задіяним в освітній
процес слід врахувати дану пропозицію і покращоти якість таких занять.
3. Інформаційне забезпечення та наповнення змісту дисциплін навчальним
матеріалом який повинен постійно оновлюватись і враховувати сучасний рівень
розвитку науково-технічного прогресу та вимог сьогодення.
4. Вважаємо, що потрібно і надалі підтримувати більш тісний зв’язок з
випускниками стосовно перегляду освітньо-професійної програми та якості
освітнього процесу, враховувати надані раціональні пропозиції щодо їх
удосконалення та адаптації до сучасного рівня потреб.


