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Склад учасників анкетування:

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти за 

факультетами (інститутом)

Інститут економіки та фінансів 252 особи

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій

167 особи

Факультет товарознавства, управління та 

сфери обслуговування

350 особи

Юридичний факультет 9 осіб

Всього 778 осіб

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти

за формами навчання

Денна форма навчання 628 осіб

Заочна форма навчання 150 особа

Всього 778 осіб



Склад учасників анкетування:

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти

за рівнями освіти

Перший (бакалаврський) рівень

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

202 особи

160 особа

227 осіб

116 осіб

Другий (магістерський) рівень 73 осіб

Всього 778 осіб

Учасники анкетування - здобувачі 

вищої освіти за освітніми програмами
Кількість осіб

Готельно-ресторанна справа 154

Фінанси, банківська справа та страхування 93

Облік і оподаткування 76

Менеджмент 67

Комп'ютерні науки 67

Туризм 56

Міжнародна економіка 47

Міжнародні економічні відносини 41

Товарознавство та експертиза в митній справі 35

Маркетинг 28

Харчові технології 18

Реклама у бізнесі 21

Міжнародний бізнес 9

Фіскальне та митне адміністрування 14

Товарознавство та торговельне підприємництво 11

Право 9

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12

Економіка та бізнес-аналітика підприємства 4

Управління фінансово-економічною безпекою 9

Економіка підприємства 2

Управлінський облік і податковий консалтинг 2

Бізнес-економіка 2

Фінансово-економічна безпека СП 1

Всього 778



Питання анкети: Чи влаштовує Вас кількість дисциплін вільного 
вибору протягом семестру?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Інститут 
економіки та 

фінансів

Факультет 
МЕВ та ІТ

Факультет 
ТУСО

Юридичний 
факультет

Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти за 
факультетами (інститутом) (у відсотках) 

Так Ні,мало Ні, багато

Як свідчать результати опитування 75,2% студентів

задоволені кількістю запропонованих дисциплін за

вибором. Проте 14,7% студентів вважають, що перелік

малуватий, а 10,2% студентів навпаки – забагато.

Найбільше влаштовує кількість

дисциплін вільного вибору студентів ІЕФ

82,1%, найменше – здобувачів

юридичного факультету (55,6%).

Гаранту ОПП «Право» та

завідувачам кафедр юридичного

факультету варто запропонувати

студентам ширший перелік дисциплін

вільного вибору.



Питання анкети: Визначте фактори, які впливають на вибір Вами 

навчальної дисципліни

Фактори, які впливають на вибір студентами навчальних дисциплін

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Зв’язок навчальної дисципліни з Вашою майбутньою професією 352
Спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, 
які будуть потрібні у будь-якій професії

186

Практична спрямованість навчальної дисципліни 96

Назва дисципліни 65

Відомості про викладача, який буде читати дисципліну 64
Зв'язок з моєю майбутньою професією, а також загальні компетентності, які будуть 
потрібні у будь-якій професії

2

Все вище враховане 19

Не обирали 1

Нема дисциплін вільного вибору 3

Разом 778

Основним фактором, який впливає на вибір навчальної дисципліни, на думку студентів, це “Зв’язок навчальної

дисципліни з Вашою майбутньою професією” (352 відповіді). Суттєвий вплив також мають: спрямованість навчальної

дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії, практична

спрямованість навчальних дисциплін; відомості про викладача, а також назва дисциплін. Це обов'язково потрібно

враховувати при перегляді освітніх програм та їх навчальних планів стосовно переліку вибіркових дисциплін. Такий

перелік має враховувати можливість формування студентами індивідуальної траєкторії навчання.



Питання анкети: Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору 
навчальних дисциплін циклу загальної підготовки?
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ІЕФ ФМЕВ та ІТ ФТУСО ЮФ

Процедурою вибору навчальних дисциплін 

загальної підготовки задоволені повною мірою – 315 

студентів, задоволених частково – 306 студентів, що 

складає 79,82% опитаних. Не задоволених виявилося 

73 студенти, не визначилися з відповіддю 84 

студенти.

Розподіл думок здобувачів вищої освіти за 

факультетами (інститутом) свідчить, що найбільше 

влаштовує існуюча процедура студентів Інституту 

економіки та фінансів. 



8.Чи відповідає Вашим очікуванням перелік дисциплін вільного вибору 

студента циклу загальної підготовки?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Відповідає 395

Не відповідає 87

Частково відповідає 284

Нема вибору 6

Додати такі дисципліни:

- документознавство

- облік і оподаткування

- психологія і фінансова грамотність

- іноземні мови

1

1

1

2

Виключити математику 1

Разом 778

Питання анкети: Чи відповідає Вашим очікуванням перелік дисциплін 

вільного вибору студента циклу загальної підготовки?

Загалом перелік навчальних дисциплін вільного вибору циклу загальної

підготовки в Університеті відповідає очікуванням 395 здобувачів вищої освіти,

відповідає частково – 284 студентів, не відповідає – 87 студентів, а 12 мають особливу

думку.



Питання анкети: Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору навчальних 
дисциплін циклу професійної підготовки?
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Задоволений повною мірою

Задоволений частково

Не задоволений

Важко відповісти

Процедурою вибору навчальних

дисциплін професійної підготовки

задоволені повною мірою – 350 студентів,

задоволених частково – 302 студентів, що

складає 83,8% опитаних. Не задоволених

виявилося 58 студентів, не визначилися з

відповіддю 68 студентів.

Розподіл думок здобувачів вищої

освіти за факультетами (інститутом)

свідчить, що найбільше влаштовує існуюча

процедура студентів Інституту економіки

та фінансів та юридичного факультету.



10. Чи задоволені Ви переліком дисциплін вільного вибору 
циклу професійної підготовки?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 440

Ні 66

Частково 263

Власні варіанти відповідей 9

Разом 778

Питання анкети: Чи задоволені Ви переліком дисциплін вільного вибору циклу 
професійної підготовки?

Нема вибору - 4 відповіді

Додати такі дисципліни: психологія 

іноземні мови - 4 відповіді

Виключити математику – 1 відповідь

Власні варіанти відповідей



Питання анкети: 11. Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими 
навчальними курсами Університету (за результатами навчання Вам буде видано 

сертифікат)?
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Так Ні Важко відповісти

Додатково навчатися за сертифікованими

навчальними курсами Університету виявили

бажання 490 студентів, не мають такого – 104

студенти, не визначилися 184 студенти. Подібні

бачення студентів ІЕФ, факультетів МЕВ та ІТ й

ТУСО. Лише 88,9% студентів юридичного

факультету хочуть навчатися за сертифікованими

навчальними курсами.

Очевидно необхідно запропонувати ширший

перелік сертифікованих навчальних курсів та

кураторам груп провести роз'яснювальну роботу

щодо переваг такого навчання.



Варіанти відповідей Кількість відповідей

Агент з організації туризму 46

Алгоритмічні мови 46

Гідів-екскурсоводів 15

Організація бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерних технологій 54

Основи банківської справи 75

Психологія вина (курси сомельє) 134

Сучасні інструменти фінансування бізнесу 95

Теорія і практика маркетингу у бізнесі 109

Теорія і практика реклами та PR у бізнесі 87

Курси з підготовки до вступу в магістратуру 90

Всі 1

Жоден з перерахованих 2

Ні 1

Англійська мова 3

IT право 1

Веб-дизайн, Front-end мови програмування, Тестування ПЗ 1

Курси сомельє, теорія і практика маркетингу та теорія і практика реклами 1

Курси у напрямку журналістики 1

Міжнародна економіка 1

Облік, маркетинг і PR у бізнесі 1

Основи банківської справи, сучасні інструменти фінансування бізнесу, психологія вина(курси сомельє) 1

Основи індустрії гостинності 1

Психологія вина (курси сомельє) Теорія і практика маркетингу у бізнесі Теорія і практика реклами та PR у 

бізнесі

1

Психологія бізнесу і економіки 2

Підприємництво 1

Судовий експерт 2

Управління бізнесу у сучасній економіці 1

Правовий менеджмент 1

Психологія 1

Кальянну культуру 1

Для чого додатково здобувати сертифікат наприклад з банківської справи, якщо ти вже здобуваєш освіту. 1

Не хочу вчитись у вашому університеті, навіть, якби мені доплачували за це 1

Разом 778

Вибір здобувачами вищої освіти запропонованих сертифікованих курсів,  на яких би вони хотіли 

навчатися (безкоштовно)



Питання анкети: Чи пропонуються Вам програми академічної мобільності?
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Так Ні Важко відповісти

На запитання «Чи пропонуються Вам

програми академічної мобільності?» 332

студенти (42,67%) відповіли ствердно, 192 –

«ні», а 254 – не визначилися.

Приблизно такий же розподіл думок

здобувачів і за факультетами (інститутом), крім

юридичного факультету.

Такі результати потребують збільшення

інформації щодо програм академічної

мобільності студентів на сайті Університету.



Питання анкети: Чи зацікавлені Ви в участі у програмах академічної мобільності?
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Так Ні Важко відповісти

Важливо зазначити, що студенти усіх

факультетів та ІЕФ зацікавлені в участі у

програмах академічної мобільності.

Загалом по Університету це 409 студентів,

що склало 52,6% від усіх опитаних.



Питання анкети: Якщо, Ви зацікавлені в участі у програмі 
академічної мобільності, то Ви б обрали для відвідування:
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ЗВО за кордоном ЗВО в Україні

Не важливо

Прогнозовано, що беручи участь у

програмах академічної мобільності,

найбільший відсоток студентів обрали б

для відвідування заклади вищої освіти за

кордоном (54,4%).

Найбільше такий вибір зробили

студенти факультету ТУСО. Водночас

студенти юридичного факультету надають

перевагу вітчизняним закладам вищої

освіти.



Питання анкети: Чи хотіли б Ви навчатись за програмою подвійного 
диплому?
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Так Ні Важко відповісти

Високою є зацікавленість здобувачів у

навчанні за програмою подвійного диплому. На

запитання позитивно відповіли 488 студентів,

що склало 62,7% опитаних.

Розподіл відповідей свідчить, що

студенти усіх факультетів та ІЕФ зацікавлені у

такій програмі. Тому центру міжнародної освіти

та співпраці необхідно збільшити кількість

договорів по програмі подвійного диплома як з

закордонними так і вітчизняними ЗВО.



Питання анкети: Якщо, Ви зацікавлені в участі у програмі подвійного диплому, то Ви б 
хотіли отримати другий диплом у:
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Не важливо

Результати опитування свідчать, що

здобувачі вищої освіти Університету хотіли б

навчатися за програмою подвійного диплому

у закордонних ЗВО (482 студенти). Високий

відсоток бажаючих у ІЕФ та на всіх

факультетах.



Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо розширення можливостей формування 
індивідуальної освітньої траєкторії

Варіанти власних відповідей Кількість 

відповідей

Немає пропозицій 391

Все влаштовує 65

Можливість отримання подвійного диплому за кордоном 41

Важко відповісти 29

Більше дисциплін за вибором 28

Не знаю 21

Більше практики в кращих організаціях країни 20

Створення індивідуального навчального плану 19

Практика за кордоном 14

Більше зацікавлювати студентів 13

Надавати більше іноземних мов для вивчення 12

Додати до програми навчання предмети, які прямо відносяться до майбутньої професії 10

Проведення вебіінарів, бізнес- курсів, онлайн курсів з певною оцінкою знань та отриманням 

сертифікатів, а також можливості підвищення кваліфікації 

9

Більше практичних занять, можливість брати участь у різноманітних проектах, більше 

ознайомлювати нас з майбутньою нашою професією 

6

Проводити опитування серед студентів на цей рахунок 4

Брати до уваги сучасні тенденції молоді 4

Розширення можливостей обміну досвідом і знаннями з іншими навчальними закладами і 

організаціями 

4

Більше практичних занять поза аудиторіями ( бари, готелі, професійні кухні) 4

Давати студенту вибирати те що йому подобається 3

Обговорення списку дисциплін зі студентами, які надаються для вибору 3

Прислухатись до думки студентів 3

Співпраця з більшої кількістю іноземних університетів, створення нових домовленостей та 

договорів, а також синергія з молодіжними та громадськими організаціями 

3

Пропоную робити індивідуальну освіту більш розвиненою і поширювати її якомога більше 3



Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо розширення можливостей формування 
індивідуальної освітньої траєкторії (продовження)

Варіанти власних відповідей Кількість 

відповідей

Активна агітація студентів 2

Більше дисциплін за готельно-ресторанним спрямуванням 2

Більше тренінгів 2

Участь у лекціях практиків - успішних у цій сфері людей 2

Думаю, що потрібно зробити опитування серед студентів, в якому напрямку їм було б цікаво 

займатися. І виходячи з цього створювати  індивідуальну освітню траєкторію 

2

Хороший підхід викладачів. Психологія та готовність викладача до лекції 2

Більше лекцій по професійному  спрямуванні  для практики 2

Більше практики у туристичних агенціях, організовані поїздки по Україні та за кордон ,більший вибір 

учбових закладів закордоном 

2

Надання більшої інформації про заходи які стосуються твоєї спеціальності, різноманітні проекти. 

Зробити навчання цікавим 

2

Більше фінансування на розвиток отримання закордонних методик навчання 2

Надати студентам можливості не приходити на сесію очно, а через дистанційний курс 2

До кожного індивідуальний підхід 2

Більше конференцій на міжнародному рівні 1

Більше культурних заходів 1

Було б чудово, якби викладачі показували вживу. Тобто проводили пари поза університетом. Чим 

більше практичних занять, тим більша вірогідність  того, що студент зможе це показати на тій ж самій 

практиці, і в подальшому житті зможе примінити.

1

Вважаю, що необхідно давати  більшу варіацію  освітніх предметів для вибору студентами,  а також 

розширити можливість дуальної освіти, тобто університет повинен брати участь  у більшій кількості 

програм мобільності

1

Вивчити курс мерчендайзингу у торгівлі 1

Використовувати нові технології ,цікава практика за кордоном або крутих компаніях в нас 1

Відеоролики 1

Відробляння енок лише на дистанційному 1

Давати більше можливостей в навчанні. Створювати самому розклад занять 1

Для початку варто більше і частіше інформувати студентів про вже існуючі можливості, а також 

пошук нових можливостей університетом

1

За допомогою анкетування визначити здібності і нахили студента, а також більш детально 

розповідати про перспективи професій та користь того чи іншого предметів. 

1



Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо розширення можливостей 
формування індивідуальної освітньої траєкторії (продовження)

Варіанти власних відповідей Кількість 

відповідей

Залучення студентів до участі в складанні освітніх програм. 1

Запрошення іноземних або ж українських спікерів, які проведуть зустріч чи конференцію, яка 

справді мотивує до навчання і дає нову інформацію.

1

Збільшення гуртожитків, покращення умов 1

Збільшення кількості призових грантів для здобувачів освіти за хорошу діяльність у науці 1

Збільшити професійні предмети, і відсіяти весь непотріб (на кшталт технології борошняних 

виробів). Навіщо воно мені як адміністратору ????????????

1

Здобувачі освіти повинні активно брати участь у власній освіті, проходити модульне навчання, 

виділяти час на дистанційне навчання

1

Зменшити оплату за навчання та зробити дисципліни більш цікавішими. 1

Інформаційні технології 1

Курси навчання з запрошеними цікавими людьми з ресторанного бізнесу 1

Максимальне полегшення всіх можливих для легкого входу у середовище навчання з цікавою 

подачею інформації з поступовим підвищенням важкості предмету

1

Можливість вільно переходити з однієї траєкторії на іншу без ускладнень 1

Можливість зв'язуватись з викладачами дисциплін 1

Можливість обирати більше дисциплін у напрямку журналістики 1

На мою думку, можна запустити декілька курсів додаткових у визначені дні, та години з метою 

залучити студентів до саморозвитку та освоєння нової інформації.

1

Надавати працюючим студентам право не приходити на начитку 1

Надати студентам ширшу можливість формування індивідуального графіку навчання 1

Не имею желания, ибо сомневаюсь что хоть что-то будет серьезно рассмотрено! 1



Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо розширення можливостей формування 
індивідуальної освітньої траєкторії (продовження)

Варіанти власних відповідей Кількість 

відповідей

Ознайомлення студентів до внутрішніх процесів проведення вивчення дисциплін за якими 

хотів би навчатися сам студент, враховуючи його думку та інтереси

1

Пари з презентаціями 1

Підготовка до магістратури. Зробити іноземну мову обов'язковою. 1

Поглиблене вивчення ділової української мови 1

Покращити графік навчальних дисциплін та забрати лишні пари (ф-ра, бжд) краще додати 

години до професійних-дисциплін

1

Поставити кулер 1

При вступі в навчальний заклад проходити анкетування згідно якої в подальшому 

формувати розклад

1

Проведення лекцій і практик людьми із-за кордону, причетними до спеціальності навчання 1

Проводити більше цікавих програм для розвитку бухгалтерського обліку і так далі 1

Систему навчання потрібно зробити модульною. Щоб кожен студент міг вибирати які 

предмети він хоче вчити, а які - ні.

1

Скасувати тести як форму контролю знань студентів 1

Співпраця з закордонними університетами, а також програма обміну ""Плацкарт"" 1

Створення презентацій предметів до їх вибору у анкетах; можливість самостійного, а не 

групового вибору і відвідування предметів що цікавлять

1

Студенти можуть справитись з переліком дисциплін, все чудово, але математика це 

неможливо

1

У всіх аудиторіях вайфай 1

Участь в освітньому процесі стейкхолдерів 1

Щоб хоча один предмет був по спеціальності митника 1

Разом 778



Висновки за результатами опитування здобувачів вищої освіти

З метою досягнення відповідного рівня реалізації права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних 
дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії пропонується  

Гарантам освітніх програм, кураторам груп та завідувачам кафедр:

при перегляді освітньої програми та її навчального плану розширювати перелік вибіркових дисциплін як 
загальної так і професійної підготовки з урахуванням можливості формування студентами індивідуальної 
траєкторії навчання;

запропонувати студентам ширший перелік сертифікованих навчальних курсів та провести 
роз'яснювальну роботу щодо переваг такого навчання;

необхідно більш предметно працювати з студентами, надавати їм консультації та організовувати зустрічі 
з викладачами;

врахувати такі пропозиції студентів, як більше практики в кращих організаціях країни, більше дисциплін за 
вибором, проведення практики за кордоном, більше практичних занять поза аудиторіями, більше дисциплін за 
фаховим спрямуванням, надання студентам ширшої можливість формування індивідуального графіку 
навчання, залучення до освітнього процесу фахівців з практики та інші



З метою досягнення відповідного рівня реалізації права здобувачів вищої освіти на 
вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої 

траєкторії пропонується  

налагодити співпрацю з більшою 
кількістю вітчизняних та закордонних 

закладів вищої освіти з метою 
забезпечення академічної мобільності 
студентів та навчання за програмою 

подвійного диплома

особливу увагу звернути на допомогу 
студентам при вступі в магістратуру, 
ширше популяризувати наявні курси 

іноземних мов, які щороку працюють в 
Університеті

збільшити обсяг інформації щодо 
програм академічної мобільності 
студентів на сайті Університету

запровадити сертифіковані навчальні 
курси: «Психологія вина (курси 
сомельє)», «Теорія і практика 

маркетингу в бізнесі», «Сучасні 
інструменти фінансування бізнесу», 
«Теорія і практика реклами та PR у 

бізнесі» та інші


