
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

КАФЕДРИ АНАЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

про результати анкетування здобувачів вищої освіти,  

за спеціальностями 051 «Економіка» освітній рівень магістр з економіки 

щодо якості освітньої програми, задоволення процедурою вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії та процесом підтримки опанування 

освітньої програми та академічної доброчесності 

 

Мета опитування – вивчення рівня задоволеності здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти якістю освітньої програми «Ефективність 

захисту соціально-економічних систем», спеціальності 051 «Економіка», 

освітнього процесу загалом.  

Опитування проводилося шляхом online-анкетування анонімно та на 

добровільних засадах. 

В опитуванні зв’яли участь 41 здобувач освіти груп МЗ-ЕК-921, МЗ-ЕК-

921 що становить 113,8 % від загальної кількості студентів (5 здобувачів вищої 

освіти помилково пройшли тестування 2 рази). Здобувачам вищої освіти було 

запропоновано три розділи які складались з 25 запитань, з яких 17 запитань 

необхідно було оцінити за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, 

«5» – відмінно. Інші запитання передбачали як запропоновані відповіді так і 

можливість запропонувати власну відповідь. 

Узагальнені результати опитування відображені на діаграмах, поданих 

нижче. 

Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти, що навчаються на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти якістю освітньої програми «Ефективність 

захисту соціально-економічних систем», спеціальності 051 «Економіка» на 

запитання «Я достатньо отримую теоретичних знань в процесі навчання 

для майбутньої професійної діяльності» та «Я достатньо набув практичних 

навичок в процесі навчання для майбутньої професійної діяльності» 

подано на рис. 1. Як свідчать результати опитування рівень задоволеності 

отриманими теоретичними знаннями високий а практичними знанням 

достатній.  



 

Рис. 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Я 

достатньо отримую теоретичних знань в процесі навчання для майбутньої 

професійної діяльності» та «Я достатньо набув практичних навичок в процесі 

навчання для майбутньої професійної діяльності» 

 

Аналізуючи відповіді на запитання «Я задоволений вільним вибором 

дисциплін, як способом формування своєї індивідуальної освітньої 

траєкторії» та «Мене задовольняє зміст освітньої програми, що сприяє 

набуттю навичок майбутньої професії» подано на рис. 2. Як свідчать 

результати опитування рівень задоволеності здобувачів вищої освіти вільного 

вибору навчальних дисциплін висока. Також здобувачів вищої освіти в повному 

обсязі задовольняє зміст освітньої програми. 

 

Рис. 2. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Я 

задоволений вільним вибором дисциплін, як способом формування своєї 

індивідуальної освітньої траєкторії» та «Мене задовольняє зміст освітньої 

програми, що сприяє набуттю навичок майбутньої професії» 

 

Результати відповідей на запитання «Мені в повному обсязі вистачає 

часу на самостійну та індивідуальну роботу» та «Навчальний процес 



поєднувався із інноваціями та науковими дослідженнями викладачів та 

студентів» представлено на рис. 3. Як свідчать результати опитування рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти часом на виконання самостійної та 

індивідуальної роботи високий, також здобувачі вищої освіти в повній мірі 

задоволені поєднанням у навчальному процесі інновацій та наукових 

досліджень. 

  

Рис. 3. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Мені в 

повному обсязі вистачає часу на самостійну та індивідуальну роботу» та 

«Навчальний процес поєднувався із інноваціями та науковими дослідженнями 

викладачів та студентів» 

 

Досліджуючи відповіді на запитання «Я ознайомлений з обсягом 

освітньої програми та його розподілом за нормативною та варіативною 

частинами» та «Мене задовольняють, результати знань та умінь набутих у 

процесі навчання, включаючи певні знання сучасних досягнень» 

представлено на рис. 4. Як свідчать результати опитування рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти знайомством с освітньої програмою та його розподілом 

висока. 

 



Рис 4. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Я 

ознайомлений з обсягом освітньої програми та його розподілом за 

нормативною та варіативною частинами» та «Мене задовольняють, результати 

знань та умінь набутих у процесі навчання, включаючи певні знання сучасних 

досягнень» 

 

Аналізуючи відповіді на запитання «Освітня програма та організація 

освітнього процесу дає можливість оволодіти соціальними навичками 

(комунікабельність, вміння працювати в команді, креативно мислити, 

проявляти ініціативу та ін.)» та «Для поєднання теорії та практики до 

занять залучались професіонали-практики, представники роботодавців» 

подано на рис. 5. Як свідчать результати опитування рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти соціальними навичками та залученням практичних 

працівників в навчальний процес висока. 

 

Рис. 5. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання 

«Освітня програма та організація освітнього процесу дає можливість оволодіти 

соціальними навичками (комунікабельність, вміння працювати в команді, 

креативно мислити, проявляти ініціативу та ін.)» та «Для поєднання теорії та 

практики до занять залучались професіонали-практики, представники 

роботодавців» 

 

Останнє запитання у розділі присвяченому аналізу якості освітньої 

програми «Ваші пропозиції щодо змін змісту освітньої програми за якою Ви 

здобуваєте освіту» здобувачами було надано 15 відповідей з яких у якості 

пропозиції було запропоновано: «Зменшити навантаження на непрофільні 

дисципліни.».  

Досліджуючи відповіді на запитання «Мені зрозумілі критерії та засоби 

оцінювання успішності навчання» та «Мені зрозуміло процедуру апеляції 



щодо результатів складання підсумкових контролів, захисту курсових 

робіт тощо» подано рис. 6. Як свідчать результати опитування рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти висока. 

 

Рис. 6. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Мені 

зрозумілі критерії та засоби оцінювання успішності навчання» та «Мені 

зрозуміло процедуру апеляції щодо результатів складання підсумкових 

контролів, захисту курсових робіт тощо» 

 

На запитання «Мене задовольняє, що під час навчального процесу 

використано інтерактивні методи навчання (метод конкретної ситуації, 

метод мозкового штурму, метод занурення, метод ділової гри)» та «Мене 

задовольняють методи оцінювання запропоновані в освітній програмі 

(письмові (практичні, контрольні роботи), усні (заліки та іспити), 

комп’ютерні (тестування))» подано рис. 7. Як свідчать результати опитування 

рівень задоволеності здобувачів вищої освіти використанню інтерактивних 

методів навчання висока також здобувачі вищої освіти задоволені в повному 

обсязі методами оцінювання в освітній програмі (письмові (практичні, 

контрольні роботи), усні (заліки та іспити), комп’ютерні (тестування)). 

 

Рис. 7. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Мене 

задовольняє, що під час навчального процесу використано інтерактивні методи 

навчання (метод конкретної ситуації, метод мозкового штурму, метод 



занурення, метод ділової гри) та Мене задовольняють методи оцінювання 

запропоновані в освітній програмі (письмові (практичні, контрольні роботи), 

усні (заліки та іспити), комп’ютерні (тестування)) 

 

Аналізуючи відповіді на запитання «Мене задовольняє рівень 

консультативної підтримки з боку викладачів, які викладають навчальні 

дисципліни під час навчального процесу» та «Я задоволений процедурою 

інформування щодо змісту та ролі вибіркових дисциплін у формуванні 

професійних навичок» подано рис. 8. Як свідчать результати опитування 

рівень задоволеності здобувачів вищої освіти консультативною підтримкою та 

процедурою інформування високий. 

 

Рис. 8. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Мене 

задовольняє рівень консультативної підтримки з боку викладачів, які 

викладають навчальні дисципліни під час навчального процесу» та «Я 

задоволений процедурою інформування щодо змісту та ролі вибіркових 

дисциплін у формуванні професійних навичок» 

 

Аналізуючи відповідь на запитання «Чи знайомі Ви з поняттям 

«академічна доброчесність»?» слід зазначити, що 100 % здобувачів вищої 

освіти розуміють визначення поняття академічної доброчесності, що свідчить 

про високий рівень ознайомлення студентів з Положення про академічну 

доброчесність ДДУВС. Результати подано рис. 9. 

 



Рис. 9. Аналіз відповіді на запитання «Чи знайомі Ви з поняттям 

«академічна доброчесність»?» 

 

Аналізуючи відповіді на запитання «Чи вважаєте Ви доречним 

перевіряти студентські роботи (курсові роботи, дипломні роботи, статті та 

тези студентів) на наявність академічного плагіату?» встановлено, що 90,2% 

здобувачів вищої освіти вважать доречним перевіряти студентські роботи на 

плагіат. 

 

Рис. 10. Аналіз відповіді на питання «Чи вважаєте Ви доречним 

перевіряти студентські роботи (курсові роботи, дипломні роботи, статті та тези 

студентів) на наявність академічного плагіату?» 

 

Аналізуючи відповідь на запитання «Чи знайомі Ви з поняттям 

«плагіат»?» та «Чи знайомі Ви з поняттям «самоплагіат»?» слід зазначити 

що з поняттям плагіат знайомі 97,6% здобувачів вищої освіти, а розуміють 

зміст поняття «самоплагіат» 97,6%, отже результати досліджень мають високий 

рівень обізненасті студентів. Результати подано на рис. 11. 

  

Рис. 11. Аналіз відповідей на запитання «Чи знайомі Ви з поняттям 

«плагіат»?» та «Чи знайомі Ви з поняттям «самоплагіат»?» 

 



Аналізуючи відповідь на запитання «Як Ви вважаєте, чи може плагіат 

негативно впливати на освоєння професії?» слід зазначити, що 80,5 % 

здобувачів вищої освіти вважать, що плагіат негативно впливає на засвоєння 

професії пояснюючи це наступними відповідями: «Коли особа здійснює свою 

науково діяльність на основі плагіату вона втрачаю престиж та статус 

науковця, перш за все, вона не здатна самостійно проводити аналіз тієї чи 

іншої проблематики , а це означає , що у неї відсутня самостійна точка 

зору! Плагіат зумовлює зниження якості навчального процесу, поширення 

серед студентів бентежність та сумнів брати чиїсь вислови та брати якусь 

іншу інформацію авторів та різних статей, так як вважають що це буде 

плагіатом, до того ж студенти не науковці і не письменники, що б змінити 

визначення терміну і тд. Це в свою чергу призводить до того, що значна 

кількість «спеціалістів» можуть не пройти плагіат, і навіть якщо дану 

роботу студент брав інформацію з різних підручників , находив різну 

інформацію різними способом і його робота не пройшла на плагіат , то 

надалі не хочеться нічого робити. Тому що, використання плагіату не дає 

змогу науці просуватись у перед. Науковець, який використовує таку 

інформацію не виявив нічого нового та не знайшов нові шляхи для 

вирішення проблемних питань. Кожен спеціаліст, на базі досягнутих знань 

та навиків, повинен мати своє бачення економічного питання чи 

проблеми, пропонувати шляхи вирішення та методи удосконалення. На 

розробки інших науковців можно лише спиратися, але не копіювати. 

Запобігання плагіату сприяє більш якісній підготовці та оволодінню 

знаннями». 

 

Рис. 12. Аналіз відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, чи може плагіат 

негативно впливати на освоєння професії?» 

 

Досліджуючи відповідь на запитання «Чи розумієте Ви наслідки 

порушення академічної доброчесності для Вас і для студентського 

колективу в цілому?» встановлено, що 100% здобувачів вищої освіти 

розуміють наслідки порушення академічної доброчесності та пояснюють їх: 

«Якщо здобувачі освіти порушили академічну доброчесность у них може 



виникнути така відповідальність: повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із 

закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); 

позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти 

пільг з оплати навчання. Результати навчального процесу будуть 

знецінені, адже знизиться довіра.» 

 

Рис. 13. Аналіз відповіді на запитання «Чи розумієте Ви наслідки 

порушення академічної доброчесності для Вас і для студентського колективу в 

цілому?» 

 

Досліджуючи відповіді на запитання «Які, на Вашу думку, заходи є 

доречними для запобігання академічної недоброчесності?» думки 

здобувачів вищої освіти розподілись наступним чином: 87,8 % вважають, що 

необхідно проводити роз’яснювальну роботу, 22 % запровадження «Кодексу 

честі студента», якій існує у університеті, 7,3 % вважають доречним покарання 

студентів. Результати опитування представлено на рис. 14. 

 



Рис. 14 Аналіз відповіді на запитання «Які, на Вашу думку, заходи є 

доречними для запобігання академічної недоброчесності?» 

 

Аналізуючи відповіді на запитання «Які санкції щодо студентів Ви 

вважаєте доцільними у разі виявлення і доведення академічної 

недоброчесності?» встановлено, що 87,8 % здобувачів вищої освіти 

доцільними у разі виявлення і доведення академічної не доброчесності 

вважають повторне проходження оцінювання (залік, іспит, курсова та 

дипломна робота тощо). При цьому 14,6% здобувачів вищої освіти 

раціональним вважають повторне вивчення дисципліни а 7,3 % погоджуються з 

санкцією відрахування з університету. Результати аналізу подано на рис. 15. 

 

Рис. 15. Аналіз відповіді на запитання «Які санкції щодо студентів Ви 

вважаєте доцільними у разі виявлення і доведення академічної 

недоброчесності?» 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 

«Ефективність захисту соціально-економічних систем» свідчать, що: 

- здобувачі вищої освіти мають високий рівень задоволеності рівнем 

теоретичних та практичних знань отриманих в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності; 

- здобувачі вищої освіти мають достатній рівень задоволеності часом 

на самостійну та індивідуальну роботу; 

- здобувачі вищої освіти повністю задоволені вільним вибором 

дисциплін, як способом формування своєї індивідуальної освітньої траєкторії; 

- здобувачі вищої освіти достатньо задоволені змістом освітньої 

програми, що сприяє набуттю навичок майбутньої професії; 

- здобувачі вищої освіти мають високий рівень задоволеності 

результатами знань та умінь набутих у процесі навчання, включаючи певні 

знання сучасних досягнень; 

- здобувачі вищої освіти в повному обсязі задоволенні процедурою 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії та процесом підтримки опанування 

освітньої програми (а саме: критеріями та засобами оцінювання успішності 

навчання, процедурою апеляції, використанням інтерактивні методи навчання, 

рівнем консультативної підтримки з боку викладачів, процедурою 

інформування щодо змісту та ролі вибіркових дисциплін у формуванні 

професійних навичок); 

- здобувачі вищої освіти в повному обсязі задоволенні поєднанням 

теорії та практики до занять залучались професіонали-практики, представники 

роботодавців; 

- здобувачі вищої освіти в повному обсязі володіють і розуміють 

особливості та необхідність дотримання академічної доброчесності у 

навчальному процес. 



З метою досягнення відповідного рівня якості освітньої програми та 

реалізації права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін та 

можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, необхідно:  

- при перегляді освітньої програми та її навчального плану приділити 

увагу щодо дисциплін не профільного спрямування; 

– 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;  

– при перегляді робочих програм навчальних дисциплін 

впроваджувати та використовувати інтерактивні методи навчання (метод 

конкретної ситуації, метод мозкового штурму, метод занурення, метод ділової 

гри); 

– з метою високої якості набутих знань та навичок залучати о 

освітнього процесу представників роботодавців та професіоналів – практиків; 

– при перегляді освітньої програми приділити увагу результатам 

знань та умінь набутих у процесі навчання, включаючи певні знання сучасних 

досягнень; 

– збільшити обсяг інформації щодо програм академічної мобільності 

студентів на сайті Університету. 

 


