
Результати анкетування випускників-магістів щодо задоволеності 

якістю навчання  

ОП «Облік, аудит і оподаткування» 

(січень 2021 р.) 

 

1. Вкажіть ступінь освіти, який 

здобуваєте 
магістр 

2. Вкажіть назву освітньої 

програми, за якою здійснюється 

підготовка 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 

3. Визначте, яким, на Вашу думку, є рівень забезпечення результатів навчання, 

визначених в освітній програмі, підготовки здобувача до конкуренції на ринку 

праці? 

 
 

4. Чи дозволяють компоненти 

освітньої програми (навчальні 

дисципліни) досягти 

визначених результатів 

навчання у повному обсязі? 

Так 

100 % 

 

 

5. Чи мали Ви можливість під 

час навчання у повному обсязі 

реалізувати своє право на 

вибір навчальних дисциплін? 

Так 

100% 
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Рівень забезпечення результатів навчання, визначених в 
освітній програмі, підготовки здобувача до конкуренції 

на ринку праці

високий достатній задовільний незадовільний



6. Наскільки відповідають форми, методи навчання і викладання 

студентоцентрованому навчанню? 

 
 

7. Оцініть рівень Вашого задоволення методами навчання і викладання за 

шкалою від 1 до 5 

 
 

8. Чи мали Ви можливість 

своєчасно та в повній мірі 

отримувати інформацію про 

форми контрольних заходів і 

критерії оцінювання 

навчальних досягнень? 

Так 

100% 

9. Чи ознайомлені Ви з 

положеннями, які регулюють 

процедуру проведення 

контрольних заходів? 

Так 

100% 
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Вкажіть джерело отримання інформації: 

 

10. Чи ознайомлені Ви з 

положеннями, які регулюють 

основні аспекти дотримання 

академічної доброчесності?  

Так 

100% 

Вкажіть джерело отримання інформації 

 
 

 

11. Чи задовольнялись під час 

навчання Ваші освітні та 

соціальні потреби та інтереси?  

Так 

100% 

12. Яким є рівень задоволення освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки? Оцініть за шкалою від 1 до 5 (1- 

незадоволений, 5 – повністю задоволений) 
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Джерело отримання інформації

Куратор
Декан
Викладачі
Методичні рекомендації
Кафедра
Внутрішні нормативні документи, розміщені на сайті 
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Джерело отримання інформації

Куратор Декан Викладачі Внутрішні нормативні документи, розміщені на сайті Інше



 
13. Чи виникали у Вас 

конфліктні ситуації під час 

навчання? 

Якщо так, чи були вони 

врегульовані? Яким чином? 

 

Ні 

100% 

14. Чи маєте Ви бажання 

долучитися до оновлення та 

удосконалення освітньої 

програми? 

Так 
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