
Відділ забезпечення якості освіти БНАУ 

 

 

Аналітичний звіт про результати анкетування студентів ОП "Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність"  

(станом на 05.01.2021) 

Період анкетування: 25.12. 2020 – 05.01.2021. 

Форма: он-лайн опитування за google-формою, анонімно і добровільно. 

Інструментарій:анкета "Студенти про якість освітнього процесу"   
Розробник: відділ забезпечення якості освіти БНАУ. 

Мета: оцінювання якісних показників освітнього процесу, здійснюваного упродовж 
І семестру 2020/21 н.р. 

Учасники опитування: в опитуванні взяли участь здобувачі освіти 1-4 курсів, які 
навчаються за ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ". Загальна 

кількість тих, хто взяв участь в опитуванні – 48 осіб1.  

 

У фокус-групі опитаних засвідчили респонденти, що здебільшого вибір ОП для 
навчання ними був свідомим і виваженим (87,5%). 

 

                                                           
1
Фокус група демонструє репрезентативну картину якості освітнього процесу за ОП. Враховуючи, що у грудні 

2020 року студенти також брали участь в онлайн опитуванні щодо якості реалізації дистанційного навчання в 

період карантину, можна окреслити загальні тенденції й рекомендації, надані групою стейкхолдерів з обох 

форм опитувань.  
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Практично всі студенти схвально оцінили організаційні й навчально-виховні 
аспекти діяльності наставників академічних груп.   

 

96 % з фокус групи зазначили про чітку організацію занять за ОП (ураховуючи 
дистанційність навчання у цьому семестрі, негативну відповідь у межах 8% респонденти 
пояснили деяким зміщенням у часі проведення окремих занять, з технічних причин.  
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Опитування студентів щодо їхнього прагнення навчатися в закладі, на факультеті, 
технічного та організаційного забезпечення освітнього процесу в цілому засвідчують 
достатню й високу міру.  

 

 

 

Якість прочитаних за розкладом курсів за ОП також респонденти оцінюють 
позитивно, на достатньому та високому рівнях.  
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*** 
Варто звернути увагу на практикозорієнтованістьнавчання. У межах ОП вана визначена 
позитивно, однак є над чим працювати далі. До 15% респондентів не змогли визначитися 
в тому, наскільки та чи інша дисципліна сприятиме їхньому успішному професійному 
зростанню у майбутньому.  

Можливо, дистанційна взаємодія не дала повної можливості для використання активних 
форм роботи зі студентами, ефективного діалогу й ситуативних обговорень. 

 Рекомендовано у цьому випадку НПП звернути увагу на важливість опанування сучасних 
технологій дистанційного навчання, які передбачають інтеракцію й активну дискусію, 
опрацювання творчих ситуативних завдань тощо. У разі необхідності – внесення 
коректив у зміст самих курсів з метою більшої мотивації студентів до вивчення 
матеріалу, значущого для їхнього професійного зростання.  

З-поміж курсів і дисциплін, окремих питань, які викликали у студентів таку мотивацію 

або бажання поглибити свої здатності, – економічна теорія, торгівельне підприємництво, 

право, вища математика, товарознавство, філософія, лідерство та командотворення, 

оподаткування, менеджмент, біржова діяльність, екогоміка. 

 
Загальна рекомендація студентів – учасників опитування – практикозорієнтованість 

навчання й актуальність отриманих знань для успішної професійної кар’єри.  
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Критичні судження щодо дисциплін у складі ОП. Вони є поодинокі (до 11), 
стосуються дисциплін, які мало розкривають зміст ОП або мають бути доопрацьовані, 
на думку студентів: аграрні технології, соціологія.  

Технічна обробка: Василенко О.І. 

Аналіз: Дем’яненко О.О. 

 


