
Аналіз 

результатів опитування здобувачів вищої освіти  

факультету бізнесу і права за дисциплінами (освітніми компонентами) 

І семестру 2020-2021 навчального року  

(денна форма навчання) 

Відповідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього 

процесу у ХДУ було проведено  опитування здобувачів вищої  освіти  за дисциплінами 

(освітніми компонентами) І семестру 2020-2021 навчального року на денній формі навчання. 

У опитуванні взяли участь 29,86% здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

49,55% здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що становить 30,86% від 

усіх здобувачів факультету бізнесу і права. 

Середній бал за дисциплінами (освітніми компонентами) факультету становить 4,65 

(з найвищим рейтингом 5)  

- перший (бакалаврський) РВО – 4,5; 

- другий (магістерський) РВО – 4,79. 

Середній бал по викладачам факультету становить 4,75 (з найвищим рейтингом 5): 

- перший (бакалаврський) РВО – 4,65; 

- другий (магістерський) РВО – 4,85. 

 

Відсоток здобувачів факультету бізнесу і права, які пройшли опитування за 

дисциплінами (освітніми компонентами) освітніх програм факультету 

 

№ 

 

Освітня програма 

Перший 

(бакалаврський) 

РВО 

Другий 

(магістерський) 

РВО 

Всього 

по 

факультету 

1 Професійна освіта 54,09% 77,55% 59,62% 

2 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

14,04% 76,19% 25,91% 

3 Готельно-ресторанна справа 13,24% 48,57% 15,27% 

4 Облік і оподаткування - 0,00% 0,00% 

5 Публічне управління та 

адміністрування 

- 0,00% 0,00% 

6 Туризм 14,53% 35,71% 15,36% 

7 Економіка 56,90% 100,00% 58,56% 

8 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

29,80% - 29,80% 

9 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

14,15% - 14,15% 

10 Міжнародні економічні відносини 26,00% - 26,00% 

11 Право 50,55% 0,00% 49,70% 

12 Міжнародне право 36,80% - 36,80% 

13 Правоохоронна діяльність - 0,00% 0,00% 

14 Менеджмент 19,29% 100,00% 20,70% 

 Всього по факультету 29,86 49,55% 30,86% 

 

Сильні сторони освітніх компонент, що передбачені освітніми програмами  

факультету бізнесу і права 

При проведенні опитування здобувачами найчастіше підкреслюються наступні 

позитивні сторони викладання освітніх компонент освітніх програм факультету бізнесу 

і права: 

- Викладачі неупереджені, справедливі. На заняттях аналізували практичні кейси 

ТНК. Допомагають студентам в разі потреби. Надавала не тільки теорію, але 

пояснювала як це застосовується de facto. 

- Залучають підприємців, які діляться досвідом. 



- Інформація викладається чітко, зрозуміло. Приймаємо участь у семінарах та 

конференціях. 

- Викладачі завжди з повагою ставляться до студентів, обізнані у викладанні 

дисциплін освітніх програм.  

- Цікаво розповідає історичні факти, слухати одне задоволення. 

- Адаптивне відношення до студентів із різним рівнем підготовки. Доступний виклад 

матеріалу, багато реальних кейсів та порад. 

 

Рекомендації добувачів для покращення освітніх компонент, що передбачені освітніми 

програмами факультету бізнесу і права: 

 

- По можливості більше використовувати інтерактивні технології. 

- Висловлюють побажання збільшити кількість практичних занять та використання 

отриманих знань на практиці. 

- Найчастіше здобувачі використовують фразу: «Добре, вдосконалення  не потребує» 

 

Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які пройшли 

опитування за дисциплінами (освітніми компонентами) І семестру 2020-2021 навчального 

року на денній формі навчання за факультетами: 

 
Відсоток здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які пройшли 

опитування за дисциплінами (освітніми компонентами) І семестру 2020-2021 навчального 

року на денній формі навчання за факультетами:  
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