
                                                                                                              
 

 

Результати опитування випускників магістратури за 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

 

     В опитуванні прийняли участь 27 випускників магістратури денної та заочної 

форм навчання, що навчались за ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» у ЛТЕУ. 

     В процесі опитування одержані наступні результати. 

1. Всі опитані задоволені отриманою освітою і не жалкують, що навчалися у ЛТЕУ. 

Лише четверо випускників не виявили чіткого ставлення до навчання в 

університеті. 

2. 19 із опитаних вважають, що отримали достатній рівень знань, навчаючись у 

магістратурі. 7 випускників зазначили, що їм не вистачило практичної 

підготовки. 

3. Практично всі опитані зазначили, що порядок вивчення дисциплін був логічним 

та послідовним, а кваліфікація викладачів – достатньою. Достатньо часу було 

виділено і на засвоєння ОПП. 

4. Переважна більшість опитаних випускників зазначила, що навчання в ЛТЕУ 

було сучасним і практико-орієнтованим. 

5. Оцінювання знань на думку переважної кількості опитаних відбувалось прозоро. 

В процесі навчання  переважно або завжди використовувались новітні форми, 

зазначені в анкеті. 

6. Проходження практики в більшості випадків, за винятком чотирьох, сприяло 

підвищенню рівня професійних знань і навичок. 

7. 100 % опитаних зазначили, що у них був вільний доступ до електронних 

інформаційних ресурсів ЛТЕУ. Допоміжний персонал виявляв доброзичливе 

ставлення і сприяв процесу навчання. 

8. 12 із опитаних зазначили, що університет посприяв їхньому працевлаштуванню. 



9. В процесі навчання в магістратурі більшість опитаних приймала участь в 

анкетуваннях щодо оцінювання змісту навчальних дисциплін та якості їх 

викладання. 

10.  Навчання за ОПП відбувалось у всіх опитаних легко або дуже легко. 

11.  Серед навчальних дисциплін, які доцільно було б додати до ОПП, на думку 

опитаних, були названі Фінансове планування, Податкове консультування, 

Фізкультура. Вилучити запропоновано Глобальну економіку, Соціальну 

відповідальність, Філософію з бакалаврату. 

12.  Серед додаткових компетентностей, які б доцільно було набути в магістратурі, 

зазначено вміння вести переговори. 

13.  В якості пропозицій щодо покращення процесу навчання за ОПП запропоновано 

більше запрошувати практиків та використовувати комбіновані форми навчання. 

14.  25 із 27 опитаних випускників порекомендували б навчатися у магістратурі 

ЛТЕУ за ОПП «Фінанси, банківська  справа та страхування", а 7 опитаних – і за 

іншою ОПП. Ніхто із опитаних випускників не відмовляв би від навчання у 

ЛТЕУ. 
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