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Протягом листопада-грудня 2019 року серед  здобувачів вищої освіти 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» проводилось анонімне 

анкетування щодо визначення рівня залучення студентів до розробки і 

перегляду освітніх програм 

В опитуванні прийняло участь 127 здобувачів вищої освіти За формою 

навчання –122– денна форма навчання, що склало 96,1%, та заочна форма 

навчання –5 (3,9%).  За курсами навчання: 1 курс -  37; 2 курс – 20; 3 курс – 

43; 4 курс – 27 здобувачів вищої освіти. Варто звернути увагу на мізерну 

кількість студентів заочної форми навчання які пройшли анкетування, що не 

дає можливості встановити якісне проведення опитування здобувачів вищої 

освіти даної форми навчання. А також відсутні дані про проведення 

анкетування серед здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» усіх освітніх 

програм. Рекомендовано: провести повторне анкетування студентів заочної 

форми навчання. Та анкетування здобувачів вищої освіти ОР «Магістр».  

На питання: Чи ознайомлені Ви з описом освітньої програми 84,3% 

(107 осіб) опитаних дали ствердну відповідь; 5,5% (7 осіб) - не ознайомлені 

та 10,2% (13 осіб) зазначили що складно відповісти на дане питання.  

Виходячи з наведено можна зробити висновок що науково-педагогічним 

працівникам потрібно якісніше ознайомлювати здобувачів вищої освіти з 

освітньої програмою та роз’яснювати особливості освітньої програми  

На питання: Чи ознайомлені Ви з компетентностями, які маєте 

набути у результаті навчання? Так - відповіли 97 здобувачів вищої освіти, 

що становить 76,8% опитаних; ні – 17 осіб, що становить 13,4 % та важко 

відповісти – 13 осіб, що становить 10,2%. Як зазначається з опитування, 

більшість здобувачів вищої освіти спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» ознайомленні з компетентностями, які мають набути за час навчання, 

разом з тим, існують окремі недоліки щодо донесення такої інформації до 

студентів.  

Гаранту освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» та 

завідувачам кафедр варто звернути на це увагу а науково-педагогічним 

працівникам на початку навчального року потрібно належно ознайомлювати 

всіх студентів з описом освітньої програми, за якою будуть навчатись та з 

компетентностями, які мають забути здобувачі вищої освіти у результаті 

навчання. 



Питання 7 в опитувальнику дало змогу встановити чи задовільняє 

перелік загальних компетентностей осіб, які взяли участь у анкетуванні. 

66,9% (85 осіб) опитаних зазначили що задовільняє; 11 % (14 особи) – не 

задовільняє та 22 % (28 осіб) – важко відповісти.  

 Проаналізувавши дані  попередніх питань, можна прийти до висновку: з 

107 здобувачів вищої освіти, які дали ствердну відповідь щодо ознайомлення 

з описом освітньої програми, 97 зазначили що також ознайомлені з 

компетентностями, які мають набути в результаті навчання і 85 здобувачів 

вищої освіти задовільняє перелік загальних компетентностей, зазначених в 

освітніх програмах. Отже, при формуванні компетентностей освітньої 

програми потрібно врахувати думку здобувачів вищої освіти щодо 

покращення компетентносте да додати компетентності, які пропонують 

студенти в наступній відповіді анкети. 

Серед відповідей на питання 8 «Якщо Ви бажаєте набути додатково 

ще якихось загальних компетентностей, то вкажіть як саме?», на 

особливу увагу заслуговують такі відповіді як: додаткове вивчення барної 

справи – 9 здобувачі вищої освіти ОП «Готельно-ресторанна справа»; 

додаткове вивчення іноземних мов – 6; курси сомельє – 2 особи; маркетинг 

реклами; особливості роботи адміністратора – 1 особа  інші опитувані 

вказали що не бажають набути додаткових загальних компетентностей або 

важко відповісти. Аналіз даного питання свідчить про недостатню 

обізнаність здобувачів вищої освіти поняття та видів загальних 

компетентностей, які відповідають освітній програмі «Готельно-ресторанна 

справа»  

 Рекомендація Гаранту освітньої  програми: при формуванні 

загальних компетентностей враховувати думку здобувачів вищої освіти щодо 

набуття додаткових загальних компетентностей. 

Наступні два питання стосувались фахових компетентностей. Так, на 

питання «Чи задовільняє Вас перелік фахових компетентностей?», 84 

опитуваних вказали відповідь «так», що становить 66,1%; 16 зазначили що 

«ні» - 12,6% від кількості опитаних та 27 студентів зазначили – важко 

відповісти, що становить 21,3% респондентів. На питання «Якщо Ви 

бажаєте набути додатково ще якихось фахових компетентностей, то 

вкажіть які саме:» переважна більшість вказали що не бажають отримати 

додатково фахові компетентності та влаштовує ті, яких вони зараз 

набувають. Серед окремих відповідей варто визначити такі як: додаткове 

вивчення барної справи – 8 курси сомельє - 4; додаткове вивчення іноземних 

мов (англійська) за рівнем В2 – 3; Маркетинг – 3; особистий менеджмент, 

облік у ГРС, транспортне сполучення та обслуговування клієнтів та інші. 



З проаналізованого випливає що здобувачі вищої освіти спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа» недостатньо володіють інформацією щодо 

розмежування загальних та спеціальних компетентностей, які вивчають і 

потребують додаткового роз’яснення. Гарантами програм та членами 

проектних груп освітніх програм потрібно провести роз’яснювальну роботу 

зі студентами щодо набуття загальних та додаткових фахових 

компетентностей при вивчення освітньої програми, за якою навчаються. 

На 11 питання «Чи задовільняє Вас перелік обов'язкових дисциплін 

для набуття загальних компетентностей?» 70,9 % опитаних зазначили 

позитивну відповідь (90 студентів); 17,3% вказали що не задовільняє (22 

студенти) та 11,8% - важко відповісти (15 студентів). Разом з тим, щодо 

переліку обов’язкових дисциплін для набуття фахових компетентностей, 

82 здобувачів вищої освіти задовільняє такий перелік, що становить 64,6% зі 

всіх опитаних, 23 – не влаштовує, що становить 18,1% опитаних та 22 

респондентів вказали що важко відповісти, що становить 17.3%. Отримані 

дані вказують про те, що більше 60% всіх опитаних респондентів 

підтримують наявні обов’язкові дисципліни для набуття загальних та 

фахових компетентностей. Разом з тим, варто звернути увагу і на кількість 

негативних відповідей, що ще раз підкреслює потребу узгодження складання 

навчального зі здобувачами вищої освіти.  

 На питання анкети «Чи задовільняє Вас перелік програмних 

результатів навчання?» 85 здобувачів вищої освіти спеціальності Готельно-

ресторанна справа дали ствердну відповідь, що становить 66,9%; 16,5% 

опитаних (21 особа) – вказали що ні; та 16,5% (21 особа) зазначили що важко 

відповісти на дане питання.  

Заслуговують на особливу увагу відповіді на 14 питання анкети «Чи 

знаєте Ви, що таке кредит ЄКТС?» 34,6% опитаних (44 студенти) вказали 

що знають; 49,6 % опитаних (63 студенти) зазначили що не знають і 15,7% 

(20 студентів) – важко відповісти.  Отже, можна зробити висновок що зі 127 

опитаних здобувачів вищої освіти тільки 44 знають що таке ЄКТС, що 

становить менше 50% опитаних респондентів і вказую на недостатню 

обізнаність здобувачів вищої освіти основних положень термінів та 

визначень, які застосовуються у освітньому процесі.    

Рекомендуємо деканату та кураторам академічних груп у провести 

кураторські години щодо роз’яснень основних положень термінів та 

визначень, які застосовуються у освітньому процесі.  

15 питання визначало: «Чи хотіли б вивчати деякі дисципліни з 

більшим обсягом кредитів (годин вивчення)?»  36,2 % опитаних (46 

студентів) вказали що так; 38,6% опитаних (49 студентів) зазначили що не 



знають і 25,2 % (32 студенти) – важко відповісти.  Отже, 61,4% респондентів 

(78 студентів) вважають що закладом вищої освіти виділяється достатньо 

кредитів (годин) для вивчення дисциплін.   

Проаналізувавши результати 16 питання «Чи задовільняє Вас обсяг 

навчального часу, відведений для написання курсової роботи?», можна 

стверджувати що більшість опитаних здобувачів вищої освіти (52%) 

задовільняє обсяг навчального часу, відведений для написання курсової 

роботи,  14,2%, що становить 18 опитаний респондент вказали що їм не 

вистачає відведеного часу для написання курсової роботи і 33,9%  - 43 

студентів – важко відповісти 

Орієнтовні результати на питання «Чи задовільняє Вас обсяг 

навчального часу, відведений для написання кваліфікаційної роботи?» 

практично співпадають з попереднім питанням. 44,1% опитаних (56 осіб) 

зазначили що задовільняє; 15,7% (20 особи)  - не задовільняє і 40,2%  (51 

особа) – важко відповісти. В даному випадку, слід зауважити що в 

опитуванні приймали участь здобувачі вищої освіти 1-4 курсів, які практично 

ще не працювали над кваліфікаційними роботами, і їм важко дати адекватну 

відповідь на дане питання.  

Рекомендація: для отримання реальних результатів щодо достатності 

обсягу навчального часу, відведеного для написання кваліфікаційної роботи, 

провести анкетування здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» за тиждень до 

захисту кваліфікаційних робіт. 

На питання «Чи долучали Вас до перегляду освітньої програми?», 

«Чи були надані Вами пропозиції щодо удосконалення освітньої 

програми?» та «Чи були враховані надані Вами пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми?» ми отримали такі результати: 79 

здобувачів вищої освіти зі 127, що становить 62,2%, які прийняли участь в 

опитуванні зазначили що їх залучали до перегляду освітньої програми, 47 

студентів (37%) надали свої власні пропозиції щодо удосконалення освітньої 

програми, 33,9% респондентів (43 особи) вказали що надані ними пропозиції 

щодо удосконалення освітньої програми були враховані.  

Рекомендація: Зобов’язати Гаранта освітньої програми та членів 

проектної групи активніше залучати до перегляду освітніх програм 

здобувачів вищої освіти, враховувати їх раціональні пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми «Готельно-ресторанної справи» для їх 

адаптації до сучасного рівня потреб. 

Отже, можна зробити висновок що залучення студентів до розробки і 

перегляду освітніх програм є необхідною умовою для формування загальних 



та спеціальних компетентностей, які в подальшому допоможуть реалізувати 

отримані теоретичні знання на відповідному ринку послуг.  

З метою удосконалення та покращення рівня залучення студентів до 

розробки і перегляду освітніх програм пропонується вжити таких заходів: 

 

1. Систематично проводити опитування здобувачів вищої освіти та 

додатково провести опитування студентів ОР «Магістр» для 

отримання об’єктивних результатів. 

2. Створити умови студентам для ознайомлення з описом та змістом 

освітньої програми, за якою будуть навчатись, та з 

компетентностями, які мають отримати здобувачі вищої освіти у 

результаті навчання. 

3. При формуванні загальних та фахових компетентностей враховувати 

думку здобувачів вищої освіти щодо набуття додаткових загальних та 

фахових компетентностей. 

4. Залучати до перегляду освітніх програм здобувачів вищої освіти, 

враховувати їх раціональні пропозиції щодо удосконалення освітніх 

програм для їх адаптації до сучасного рівня потреб у відповідній 

галузі знань за певною кваліфікацією. 

5. Деканату та кураторам академічних груп провести кураторські 

години щодо роз’яснення основних положень, термінів та визначень, 

які застосовуються у освітньому процесі. 

 

 


