
Результати опитування випускників другого 

(магістерського)  освітнього рівня спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

ОПП "Товарознавство та комерційна діяльність" 

Львівського торговельно-економічного 

університету 

Гарант ОПП проф. Пелик Л.В.



Прийняли участь у опитуванні 10 випускників другого

(магістерського) освітнього рівня спец. 076

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП

"Товарознавство та комерційна діяльність" (з них 4 - денної

форми навчання та 6 - заочної форми навчання).

Чи задоволені Ви отриманою освітою?

Задоволені; 100%

Не задоволені; 0%



Чи жалкуєте Ви, що навчались на 

даній освітній програмі?

Не жалкують; 100%

Жалкують; 0%



Чи достатньо Ви отримали знань в процесі

навчання для майбутньої професійної

діяльності? 

Достатньо; 89%

Отримують 
самостійно; 11%



Чи був порядок вивчення дисциплін, план 

та графік навчального процесу, логічним і 

послідовним?

Так; 89%

Важко відповісти; 
11%



Чи достатньою була кваліфікація

викладачів, залучених для реалізації

освітньої програми?

Так; 100%

Ні; 0%



Чи достатньо часу для засвоєння

компонентів освітньої програми?

Так; 89%

Ні; 11%



Навчання в Університеті було сучасним

та практикоорієнтованим. Оцінювання

знань відбувалось прозоро та чесно.

Так; 89%

Важко відповісти; 
11%



Чи використовували викладачі сучасні 

методи та форми навчання (майстер-клас, 

навчальні дискусії, мозковий штурм, 

тренінги, ділові ігри тощо)?

Всі викладачі; 67%

Деякі викладачі; 
22%

Важко відповісти; 
11,10%



Чи проходження практик сприяло

підвищенню Ваших знань та практичних

навичок?

Так; 89%

Не достатньо; 11%



Чи мали Ви вільний доступ до 

електронних інформаційних ресурсів

Університету?

Так; 100%

Ні; 0%



Чи допоміжний персонал деканату, 

кафедр та бібліотеки кваліфіковано та 

доброзичливо сприяв Вашому навчанню?

Так; 100%

Ні; 0%



Чи сприяє Університет Вашому

працевлаштуванню?

Так; 89%

Не потрібно; 11%



Чи опитували Вас впродовж навчання

про якість змісту дисциплін?

Так; 100%

Ні; 0%



Чи опитували Вас впродовж навчання

якість викладання?

Так; 100%

Ні; 0%



Оцініть складність навчання за 

освітньою програмою на якій Ви 

навчались.

Легко; 89%

Складно; 11%



Які знання, компетентності Ви вважаєте

необхідними додати в освітню програму?

Достатньо; 67%

Важко відповісти; 
33%



Надайте пропозиції, які дозволять 

покращити якість освітньої програми на 

якій Ви навчались

- залучення практиків для проведення окремих

занять і круглих столів;

- використання сучасних (інтерактивних,

дистанційних) форм навчання;

-проведення майстер-класів та екскурсій на 

реальних торговельних підприємствах. 



Я рекомендуватиму іншим навчатись в 

ЛТЕУ на освітній програмі, на якій я 

навчався (навчалась)

Так; 100%

Ні; 0%


