
Результати опитування 
здобувачів бакалаврського  рівня вищої освіти  

спеціальності  

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

 

2020 – 2021 навчальний рік 

             

           2 семестр 

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 



 Необхідність анкетування регламентовано Положенням про 
анкетування ХДАЕУ. 

 Опитування проводиться за встановленим графіком.  

 Строки проведення опитування: 

 ІІ семестр 2020  -  2021 н.р. – з  04.05. 2021 по 04.06. 2021. 

 Опитування здобувачів ВО ХДАЕУ проведено в режимі on-line. 

 Використання даних анкетування дає можливість визначити 
якість викладання, дозволить більш ефективно вирішувати 
питання контролю та оцінки якості роботи НПП, є умовою 
вдосконалення професійних знань та педагогічної майстерності 
викладачів. 

 Відповіді на запитання анкети здобувачі ВО оцінювали за 
десятибальною шкалою від 1до 10, де: «1» – незадовільно, «10» 
– відмінно. 

 Анкетування проводиться Сектором забезпечення якості освіти 
Навчально-методичного відділу ХДАЕУ 



Перший курс – 57,9% 

Другий курс – 71,8% 

Третій курс – 50% 

241  Готельно-

ресторанна справа 
1-й курс 2-й курс 3-й курс Разом за ОПП 

Загальна чисельність ЗВО 38 32 18 88 

Прийняли участь в опитуванні 22 23 9 54 

Відсоток 57,9% 71,8% 50% 61,4% 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

1. Наскільки доступно викладач розкриває матеріал, виділяє головні і 

роз’яснює складні моменти, дотримується логічної послідовності у викладі?  

2. Наскільки, на Вашу думку, викладач володіє матеріалом? 

3. Наскільки викладач уміє викликати і підтримати інтерес аудиторії до 

дисципліни? 

4. Наскільки викладач був коректним та тактовним? 

5. Наскільки викладач використовував сучасні та цікаві методи викладання? 

6. Наскільки викладач зрозуміло на першому занятті пояснив можливості 

отримання балів за виконання завдань? 

7. Наскільки викладач об’єктивно та прозоро оцінював Ваші знання? 

8. Наскільки викладач був вимогливим до здобувачів вищої освіти? 

9. Наскільки викладач допоміг Вам здобути сучасні знання та вміння, 

практичні навички? 

10. Наскільки б я хотів(ла) надалі навчатися у цього викладача? 



СЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ  ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ГО ТЕ ЛЬНО - РЕ С ТО РА ННА  С ПРА ВА  

1-Й КУРС       2 СЕМЕСТР 

  

80,6% 

90,1% 

79,2% 

85,6% 

86,4% 

98,9% 

91,7% 

85,9% 

92,1% 

88,5% 

Наскільки доступно викладач розкриває матеріал, виділяє 

головні і роз’яснює складні моменти, дотримується 

логічної послідовності у викладі? 

Наскільки, на Вашу думку, викладач володіє навчальним 

матеріалом? 

Наскільки викладач уміє викликати і підтримати інтерес 

аудиторії до дисципліни? 

Наскільки викладач був коректним та тактовним? 

Наскільки викладач використовував сучасні та цікаві 

методи викладання? 

Наскільки викладач зрозуміло на першому занятті пояснив 

можливості отримання балів за виконання завдань? 

Наскільки викладач об’єктивно та прозоро оцінював Ваші 

знання? 

Наскільки викладач був вимогливим до здобувачів вищої 

освіти? 

Наскільки викладач допоміг Вам здобути сучасні знання та 

вміння, практичні навички? 

Наскільки б я хотів(ла) надалі навчатися у цього 

викладача? 



СЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ  ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ГО Т Е Л Ь НО - Р Е С Т О РА ННА  С ПРА ВА  

2-Й КУРС       4 СЕМЕСТР 

  

92,78% 

94,44% 

95,00% 

93,33% 

92,78% 

93,33% 

93,89% 

91,67% 

93,33% 

93,33% 

Наскільки доступно викладач розкриває матеріал, виділяє 

головні та роз’яснює складні моменти, дотримується логічної 

послідовності у викладі матеріалу?  

Наскільки, на Вашу думку, викладач володіє навчальним 

матеріалом? 

Наскільки викладач уміє викликати і підтримати інтерес 

аудиторії до дисципліни? 

Наскільки викладач був коректним та тактовним? 

Наскільки викладач використовував сучасні та цікаві методи 

викладання? 

Наскільки викладач зрозуміло на першому занятті пояснив 

можливості отримання балів за виконання завдань? 

Наскільки викладач об’єктивно та прозоро оцінював Ваші 

знання? 

Наскільки викладач був вимогливим до здобувачів вищої 

освіти? 

Наскільки викладач допоміг Вам здобути сучасні знання та 

вміння, практичні навички? 

Наскільки б я хотів(ла) надалі навчатися у цього викладача? 



СЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ  ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

3-Й КУРС       6 СЕМЕСТР  

89,6% 

81,1% 

79,2% 

88,6% 

94,4% 

89,9% 

91,7% 

72,0% 

88,0% 

75,0% 

Наскільки доступно викладач розкриває матеріал, виділяє 

головні і роз’яснює складні моменти, дотримується логічної 

послідовності у викладі? 

Наскільки, на Вашу думку, викладач володіє навчальним 

матеріалом? 

Наскільки викладач уміє викликати і підтримати інтерес 

аудиторії до дисципліни? 

Наскільки викладач був коректним та тактовним? 

Наскільки викладач використовував сучасні та цікаві 

методи викладання? 

Наскільки викладач зрозуміло на першому занятті пояснив 

можливості отримання балів за виконання завдань? 

Наскільки викладач об’єктивно та прозоро оцінював Ваші 

знання? 

Наскільки викладач був вимогливим до здобувачів вищої 

освіти? 

Наскільки викладач допоміг Вам здобути сучасні знання та 

вміння, практичні навички? 

Наскільки б я хотів(ла) надалі навчатися у цього викладача? 



Середнє значення оцінки якості викладання дисциплін 

2-го семестру 

Філософія (Кругла Н.А.) 

Вища математика (Білоусова Т.П.) 

Інформаційні системи і технології 

(Димова Г.О.) 

Іноземна мова (Несін Ю.М.) 

Правознавство (Коновалов О.Л.) 

Друга іноземна мова (Несін Ю.М.) 

Політологія і соціологія (Чепок Р.В.) 

БЖД та охорона праці(Ревтьо О.Я.) 

Сервіс і дизайн (Дуга В.О.) 

7,89 

8,23 

8,12 

9,2 

9,5 

9,45 

8,12 

9,25 

8,76 

(за 10-ти бальною шкалою) 



Середнє значення оцінки якості викладання дисциплін 

4-го семестру 

(за 10-ти бальною шкалою) 

9,2 

9,25 

9,32 

9,4 

9,2 

9,3 

9,4 

Big Date технології та інформаційний аналіз даних 

(Димова Г.О.) 

Бугалтерський облік (Коваль С.В) 

Економетрика (Фесенко А.О.) 

Міжнародні економічні відносини (Морозова О. С.) 

Національна та регіональна економіка (Коваль Д.В.) 

Фінанси гроші і кредит (Карнаушенко А.С) 

Харчова хімія (Шинкарук М.В.) 



Середнє значення оцінки якості викладання дисциплін 

6-го семестру 

Організація і технологія ГРС (Морозова О.С.) 

Менеджмент ГРБ (Морозова О.С.) 

Рекреалогія і організація санаторно-курортної 

справи (Бойко В.О.) 

Інформаційні технології електронної комерції 

(Димова Г.О.) 

Зовнішньо-економічна діяльність (Вольська О.М.) 

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні 

(Морозова О.С.) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

(Совач К.О.) 

Господарське право (Сімонцева Л.О.) 

9,32 

9,25 

8,85 

9,55 

8,2 

9,5 

9,75 

8,88 

(за 10-ти бальною шкалою) 



ЯКІСНИЙ РІВЕНЬ ВИКЛАДАННЯ  ЗА ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ 

ГОТЕЛЬНО  –  РЕСТОРАННА СПРАВА  

 

 

 2020 – 2021 навчальний рік 
     

2-й семестр 

4-й семестр 

6-й семестр 

87,90% 

93,40% 

91,62% 


