
 

ЗВІТ  

З ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ОПП “ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА”  

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ 

 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про 

освіту”, Стандарту і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти ESG (2015) і ДСТУ ISO 9001:2015, Положення про освітні 

програми ЛТЕУ, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ, Положення про опитування 

стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ЛТЕУ за наказом ректора 

було проведено протягом листопада-грудня 2019 року опитування здобувачів 

вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”.  

В опитуванні щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних 

дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії взяли 

участь 154 студента ОПП “Готельно-ресторанна справа”, що склало 44 % від 

опитаних студентів факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування (ТУСО) і 19,79% від усіх опитаних здобувачів вищої освіти 

Університету.  

Склад учасників анкетування - здобувачів вищої освіти за факультетами 

(інститутом) наведено у табл.1. 
Таблиця 1 

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти 

Інститут економіки та фінансів 252 осіб 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій 

167 осіб 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 350 особи 

Юридичний факультет 9 осіб 

Всього по університету 778 осіб 

 

Розподіл опитаних студентів ОПП “Готельно-ресторанна справа” за 

формами навчання наведено у табл. 2 
Таблиця 2 

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти за формами навчання 

Денна форма навчання 148 осіб 

Заочна форма навчання 6  осіб 

Всього 154 особи 

 

Розподіл учасників анкетування - здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-

ресторанна справа” за рівнями освіти наведено у табл. 3. 
Таблиця 3 

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти за рівнями освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

 

61 особа 

21 особа (в т.ч. 6 ЗФН) 

44 особи 



4 курс 28 осіб 

Всього 154 особи 

 

Студентам було запропоновано 18 запитань анкети, які передбачали як 

запропоновані відповіді так і можливість запропонувати власну відповідь.  

Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” на запитання “Чи влаштовує Вас кількість дисциплін вільного 

вибору протягом семестру?” подано на рис. 1. Як свідчать результати 

опитування 70% студентів задоволені кількістю запропонованих дисциплін за 

вибором. Проте 24 студенти вважають, що перелік малуватий, а 22 студентам 

навпаки – забагато. 

 

 
 

Рис.1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа” на 

запитання “Чи влаштовує Вас кількість дисциплін вільного вибору протягом 

семестру?” 

 

Здобувачам вищої освіти було запропоновано визначити фактори, які 

впливають на вибір ними навчальної дисципліни. Основним фактором, який був 

визначений студентами це “Зв’язок навчальної дисципліни з Вашою майбутньою 

професією” (73 відповіді). Суттєвий вплив також має, на думку студентів, 

спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних 

компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії. Також впливають на 

вибір навчальних дисциплін їх практична спрямованість; відомості про 

викладача, а також назва дисциплін (табл. 4). Це обов'язково потрібно 

враховувати при перегляді освітньої програми  та її навчального плану стосовно 

переліку вибіркових дисциплін. Такий перелік має враховувати можливість 

формування студентами індивідуальної траєкторії навчання. 
Таблиця 4 

Фактори, які впливають на вибір Вами навчальної дисципліни 

 
Варіанти відповідей Кількість 

відповідей 

Питома 

вага (%) 

Зв’язок навчальної дисципліни з Вашою майбутньою професією 73 47,4 

Спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних 

компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії 

33 21,5 

108; 70%

24; 16%

22; 14%

так ні,мало ні, багато



Практична спрямованість навчальної дисципліни 17 11,1 

Відомості про викладача, який буде читати дисципліну 15 9,7 

Назва дисципліни 14 9,1 

А можна було вибирати? 1 0,6 

Цікавість викладача, корисність поданої інформації 1 0,6 

Разом 154 100,0 

 

Відповіді студентів ОПП “Готельно-ресторанна справа” на запитання “Як 

Ви ставитесь до існуючої процедури вибору навчальних дисциплін циклу 

загальної підготовки?” засвідчили, що задоволених повною мірою – 54 

студенти, задоволених частково – 63, що складає 76% опитаних. Не задоволених 

виявилося 15 осіб, не визначилися з відповіддю 22 студенти (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” на запитання “Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору 

навчальних дисциплін циклу загальної підготовки?” 
 

Деканату факультету ТУСО, гаранту ОПП “Готельно-ресторанна справа” 

та кураторам груп необхідно більш предметно працювати з студентами, надавати 

їм консультації та організовувати зустрічі з викладачами. 

На запитання “Чи відповідає Вашим очікуванням перелік дисциплін 

вільного вибору студента циклу загальної підготовки?” здобувачі ОПП 

“Готельно-ресторанна справа” відповіли, що відповідає та відповідає частково 

128 студентів (83,2%), а не відповідає – 22 студенти (14,4%) (табл. 4). Це 

потребує подальшої співпраці з студентами та розширення переліку дисциплін 

для вільного вибору та формування індивідуальної траєкторії навчання 

здобувачів вищої освіти. 
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Таблиця 4 

Розподіл думок здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” щодо переліку дисциплін вільного вибору студента циклу 

загальної підготовки 

Варіанти відповідей Кількість 

відповідей 

Питома вага 

(%) 

Відповідає 64 41,6 

Частково відповідає 64 41,6 

Не відповідає 22 14,3 

Нема вибору на першому курсі 3 1,9 

Додати такі дисципліни: 

- психологія, фінансова грамотність 

 

1 

 

0,6 

Разом 154 100,0 

 

Загалом існуючою процедурою вибору навчальних дисциплін циклу 

професійної підготовки в Університеті серед здобувачів вищої освіти ОПП 

“Готельно-ресторанна справа” задоволені повною мірою – 47 осіб, задоволені 

частково – 78 осіб, не задоволені – 14 осіб, не визначилися – 15 осіб (рис. 3). 

 

 
 

 

Рис.3. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” на запитання “Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору 

навчальних дисциплін циклу професійної підготовки?” 

 

На запитання  “Чи задоволені Ви переліком дисциплін вільного вибору 

циклу професійної підготовки?” позитивно відповіли майже половина 

студентів ОПП “Готельно-ресторанна справа” – 48,7% опитаних, частково 

задоволені – 37% (табл. 5). Результати опитування свідчать, що є потреба у 

розширенні переліку дисциплін для вільного вибору та формування 

індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти. 
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Таблиця 5 

Розподіл думок здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” щодо переліку дисциплін вільного вибору студента циклу 

професійної підготовки 

 
Варіанти відповідей Кількість відповідей Питома вага (%) 

Так 75 48,7 

Ні 20 13,0 

Частково 57 37,0 

Нема вибору 1 0,6 

Додати такі дисципліни: психологія  1 0,6 

Разом 154 100,0 

 

Відповіді здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа” на 

запитання “Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими 

навчальними курсами Університету (за результатами навчання Вам буде 

видано сертифікат)?” (“так” – 95, “ні” – 30, “важко відповісти – 29”) є такими 

ж як в цілому на факультеті ТУСО та в Університеті (рис. 4). Очевидно необхідно 

запропонувати ширший перелік сертифікованих навчальних курсів та кураторам 

груп провести роз'яснювальну роботу щодо переваг такого навчання. 

 

 
 

Рис.4. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання “Чи хотіли б 

Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами 

Університету (за результатами навчання Вам буде видано сертифікат)?” 

 

Із запропонованого переліку сертифікованих курсів, на якому б хотіли 

навчатися студенти, найбільше здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-

ресторанна справа” обрали сертифікований курс “Психологія вина (курси 

сомельє)” (47 студентів). Цікавими для студентів є “Теорія і практика маркетингу 

у бізнесі”, “Теорія і практика реклами та PR у бізнесі”, “Агент з організації 

туризму” та інші (табл.6), що свідчить про їх бажання мати професійні навички 

та у майбутньому працювати у бізнесі. Особливу увагу керівництву 

Університету треба звернути на допомогу студентами при вступі в магістратуру, 
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ширше популяризувати наявні курси іноземних мов, які щороку працюють в 

Університеті. 
Таблиця 6 

Розподіл думок здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” щодо запропонованого переліку сертифікованих курсів 
Варіанти відповідей Кількість відповідей 

Агент з організації туризму 14 

Алгоритмічні мови 4 

Гідів-екскурсоводів 4 

Організація бухгалтерського обліку з використанням 

комп’ютерних технологій 

3 

Основи банківської справи 5 

Психологія вина (курси сомельє) 47 

Сучасні інструменти фінансування бізнесу 13 

Теорія і практика маркетингу у бізнесі 29 

Теорія і практика реклами та PR у бізнесі 19 

Курси з підготовки до вступу в магістратуру 12 

Жоден з перерахованих 1 

Ні 1 

Основи індустрії гостинності 1 

Психологія  1 

Разом 154 

 

На запитання “Чи пропонуються Вам програми академічної 

мобільності?” здобувачі вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа” 

ствердно відповіли 61 студент (39,6%), “ні” – 39 студентів (25,3%), а 54 студенти 

(35,1%) не змогли відповісти. Про свою зацікавленість програмами академічної 

мобільності вказали 78 студентів (50,6%) з числа опитаних, “ні” – 28 студентів 

(18,2%), а 48 студентів (31,2%) не змогли відповісти (рис. 5). Такі результати 

потребують збільшення інформації щодо програм академічної мобільності 

студентів на сайті Університету. 

 

 
 

Рис.5. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання “Чи 

пропонуються Вам програми академічної мобільності?” та “Чи зацікавлені 

Ви в участі у програмах академічної мобільності?” 
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Серед здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”, що 

зацікавлені в участі у програмі академічної мобільності, обрали б для 

відвідування ЗВО за кордоном – 94 студенти (61%), ЗВО в Україні – 21студент 

(13,6%), та вказали, що це “не важливо” – 39 студентів (25,3%) (рис. 6). 

 

 
 

Рис.6. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” на запитання “Якщо, Ви зацікавлені в участі у програмі академічної 

мобільності, то Ви б обрали для відвідування?” 

 

Хотіли б Ви навчатись за програмою подвійного диплому 95 студентів 

(61,7%) серед здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”. Хоча 

“ні” відповіли 12 студентів (13,6%) та не визначилися 38 студентів (24,7%) (рис. 

7). 

 

 
 

Рис.7. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” на запитання “Чи хотіли б Ви навчатися за програмою подвійного 

диплому?” 
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Результати опитування щодо зацікавленості здобувачів вищої освіти ОПП 

“Готельно-ресторанна справа” в участі у програмі подвійного диплому, 

показали, що більше половини (102 студенти) хочуть навчатися у закордонних 

закладах вищої освіти, 22 здобувачі – в Україні, а 30 здобувачам це не важливо 

(рис. 8). 

 

 
 

Рис.8. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” на запитання “Якщо, Ви зацікавлені в участі у програмі подвійного 

диплому, то Ви б хотіли отримати другий диплом у?” 

 

На прохання “Надайте свої пропозиції щодо розширення можливостей 

формування індивідуальної освітньої траєкторії” у 69 студентів пропозицій 

не було, 22 студентам було важко запропонувати свої пропозиції, а 8 здобувачів 

– все влаштовує (табл. 7). Проте такі пропозиції, як більше практики в кращих 

організаціях країни, більше дисциплін за вибором, проведення практики за 

кордоном, більше практичних занять поза аудиторіями (бари, готелі, професійні 

кухні), більше дисциплін за готельно-ресторанним спрямуванням, надання 

студентам ширшої можливість формування індивідуального графіку навчання, 

залучення до освітнього процесу фахівців з практики та інші мають бути 

враховані гарантом освітньої програми, керівництвом факультету ТУСО та 

Університету для забезпечення здобувачам ОПП “Готельно-ресторанна справа”  

реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування 

індивідуальної освітньої траєкторії 
Таблиця 7 

Пропозиції здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа” 

щодо розширення можливостей формування індивідуальної освітньої 

траєкторії 
Варіанти власних відповідей Кількість 

відповідей 

Немає пропозицій  69 

66%

14%

20%

Розподіл думок споживачів

ЗВО за кордоном Зво в Україні Не важливо



Важко відповісти  22 

Все влаштовує  8 

Більше практики в кращих організаціях країни  8 

Більше дисциплін за вибором 6 

Можливість отримання подвійного диплому за кордоном  5 

Практика за кордоном  4 

Більше практичних занять поза аудиторіями ( бари, готелі, професійні 

кухні)  

4 

Брати до уваги сучасні тенденції молоді  3 

Надати можливість виїзду за кордон на практику по нашій 

спеціальності  

2 

По спеціальності надати більше предметів  2 

Більше дисциплін за готельно-ресторанним спрямуванням  2 

Активна агітація студентів  2 

Більший вибір професій та можливість їх реалізації  1 

Було б чудово, якби викладачі показували вживу. Тобто проводили 

пари поза університетом. Чим більше практичних занять, тим більша 

вірогідність  того, що студент зможе це показати на тій ж самій 

практиці, і в подальшому житті зможе примінити. 

1 

Відробляння енок лише на дистанційному 1 

Давати більше можливостей в навчанні. Створювати самому розклад 

занять 

1 

До кожного індивідуальний підхід 1 

Збільшити професійні предмети, і відсіяти весь непотріб ( на кшталт 

технології борошняних виробів  Навіщо воно мені як адміністратору 

???????????? 

1 

курси навчання з запрошеними цікавими людьми з ресторанного 

бізнесу  

1 

Максимальне облегчення всіх можливих для легкого входу у 

середовище навчання з цікавою подачою інформації з поступовим 

підвищенням важкості предмету 

1 

Мотивація 1 

На мою думку, чим більше пропозицій дає університет навчання за 

кордоном тим більше студенти будуть зацікавлені.  

1 

Надати студентам ширшу можливість формування індивідуального 

графіку навчання 

1 

Поставити кулер 1 

Потрібно більш ретельно ставитися до підбору навчальних дисциплін 

для тієї чи іншої професії 

1 

Розповідати більше про спеціалізацію, зацікавлювати 1 

Розробка індивідуальних програм 1 

Створення окремих груп бажаючих і вирішувати де більше і яку краще 

сформувати індивідуальну освітню траєкторію, вирішують студенти 

1 

Читання лекцій практиками 1 

Разом 154 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-

ресторанна справа” свідчать, що: 

– 70% студентів задоволені кількістю запропонованих дисциплін за 

вибором; 

– основним фактором, який впливає на вибір дисциплін, був визначений 

“Зв’язок навчальної дисципліни з Вашою майбутньою професією” (73 відповіді);  

– суттєвий вплив має, на думку студентів, спрямованість навчальної 

дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у 

будь-якій професії, а також практична спрямованість, відомості про викладача та 

назва освітніх компонент; 

– задоволених повною мірою існуючою процедурою вибору навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки виявилося 54 студенти, задоволених 

частково – 63, що складає 76% опитаних; 

– на думку 128 студентів (83,2% опитаних) відповідає та відповідає 

частково очікуванням перелік дисциплін вільного вибору студента циклу 

загальної підготовки; 

– існуючою процедурою вибору навчальних дисциплін циклу професійної 

підготовки в Університеті серед здобувачів вищої освіти ОПП “Готельно-

ресторанна справа” задоволені повною мірою – 47 осіб, задоволені частково – 78 

осіб; 

– переліком дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки 

задоволені майже половина студентів ОПП “Готельно-ресторанна справа” – 

48,7% опитаних, частково задоволені – 37%; 

– додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами 

Університету хочуть – 95 студентів, “ні” – 30, “важко відповісти” – 29; 

– свою зацікавленість програмами академічної мобільності вказали 78 

студентів (50,6%) з числа опитаних, “ні” – 28 студентів (18,2%), а 48 студентів 

(31,2%) не змогли відповісти; 

– хотіли б Ви навчатись за програмою подвійного диплому 95 студентів 

(61,7%), водночас більше половини (102 студенти) хочуть навчатися у 

закордонних закладах вищої освіти, 22 здобувачі – в Україні, а 30 здобувачам це 

не важливо. 

З метою досягнення відповідного рівня реалізації права здобувачів вищої 

освіти на вибір навчальних дисциплін та можливості формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, необхідно:  

– 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; 

– запропонувати студентам ширший перелік сертифікованих навчальних 

курсів та кураторам груп провести роз'яснювальну роботу щодо переваг такого 

навчання; 

– особливу увагу керівництву Університету треба звернути на допомогу 

студентами при вступі в магістратуру, ширше популяризувати наявні курси 

іноземних мов, які щороку працюють в Університеті. 



– збільшити обсяг інформації щодо програм академічної мобільності 

студентів на сайті Університету; 

– деканату факультету ТУСО, гаранту ОПП “Готельно-ресторанна справа” 

та кураторам груп необхідно більш предметно працювати з студентами, надавати 

їм консультації та організовувати зустрічі з викладачами; 

– гаранту освітньої програми, керівництву факультету ТУСО та 

Університету врахувати такі пропозиції студентів, як більше практики в кращих 

організаціях країни, більше дисциплін за вибором, проведення практики за 

кордоном, більше практичних занять поза аудиторіями (бари, готелі, професійні 

кухні), більше дисциплін за готельно-ресторанним спрямуванням, надання 

студентам ширшої можливість формування індивідуального графіку навчання, 

залучення до освітнього процесу фахівців з практики та інші. 

 


