
ВИСНОВКИ ЩОДО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Опитування здобувачів першого рівня вищої освіти щодо якості 

освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

особливостей навчального процесу, реалізації студентоцентрованого підходу, 

здійснюється з метою встановлення зворотного зв’язку із студентами 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Таке опитування є формою участі здобувачів вищої освіти у системі 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу 

студентоцентрованого навчання. Метою моніторингу було вивчення ступеня 

задоволеності здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», форматом навчання і 

якістю реалізації навчального процесу протягом періоду навчання. Для 

отримання даних було використано анкетування студентів 1-4 курсів. 

Згідно опитування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» у 2020 році отримано такі результати: 88.4% 

опитаних задоволені змістом ОП і ознайомлені з індивідуальною освітньою 

траєкторією; 82,3 % студентів задоволені методами навчання. 

Також за результатами анкетування 97 % респондентів ознайомлені з 

описом освітньої програми та майже 80% вважають всі навчальні дисципліни 

доцільними та необхідними та враховує сучасні тенденції розвитку 

спеціальності і задовольняє актуальні потреби ринку праці, як вітчизняного 

так і міжнародного. 100 % респондентів відповіли, що мають можливість 

обирати дисципліни вибіркового циклу освітньої програми відповідно до своїх 

вподобань, а 96 % відповіли, що долучалися до перегляду освітніх програм. 

Також майже всі студенти (97 %) знайомі із можливістю оскарження 

(апеляції) отриманої підсумкової оцінки з дисципліни, а при виникненні 

проблемної ситуації більше, ніж 72% звернуться до викладача, якому 

довіряють. 80% студентів вважають необхідною складовою навчального 

процесу консультації із викладачами відповідних дисциплін. 94,4 % 



респондентів повідомили, що на першому занятті з будь-якої дисципліни 

доводиться інформація про форми контрольних заходів (залік, екзамен). 

За результатами опитування також можна вважати, що  процес навчання 

для усіх опитуваних є досить комфортним. Респонденти вказали на те, що 

почуваються  безпечно в корпусах та на території НТУ «ХПІ», що в ЗВО їхні 

права повністю або переважно дотримуються. Інформації щодо порушення 

прав студентів не виявлено. 

Отже, більшість студентів позитивно оцінили відношення до них 

викладачів, їх підтримку і допомогу та урахування їхніх інтересів. 

94 % респондентів відповіли, що мають можливість швидко 

контактувати з викладачами, якщо виникає така необхідність. На останнє 

запитання анкети здобувачі вищої освіти відповіли, що 100 % згодні 

дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності.  

Щодо загального висновку анкетування даної групи, респонденти в 

цілому задоволені освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» та організацією навчального процесу в НТУ «ХПІ» та в 

переважній більшості мають підтримку від викладачів. Щодо джерел  

інформації про організацію навчального процесу опитувані виділили 

найпопулярнішими куратора групи, викладачів та одногрупників, також серед 

часто використовуваних джерел є і офіційний сайт НТУ «ХПІ». 


