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 здобувачів бакалаврського  рівня вищої освіти щодо 
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ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

 
 

2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

              

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 



 Необхідність анкетування регламентовано Положенням про 

анкетування ХДАЕУ. 

 Опитування проводиться за встановленим графіком.  

 Строки проведення опитування: 

 І семестр 2020 -  2021 н.р. - з 25.12.2020 по 06.01.2021; 

 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 



62,3% 

68,4% Перший семестр 2020-2021 н.р. 

Другий семестр 2020-2021 н.р. 

Відсоток  від загальної чисельності здобувачів ОПП 

 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА,  
що взяли участь в опитуванні 

2020-2021 навчальний рік 

65,35% 



Наскільки доступно викладачі, які 

викладають за ОП розкривають 

матеріал, виділяють головні та 

роз’яснюють складні моменти, 

дотримуються логічної 

послідовності викладання? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

89,2% 

92,8% 

91% 

ВІДПОВІДІ ЗДОБУВАЧІВ НА ПИТАННЯ АНКЕТИ 



Наскільки, на Вашу думку, 

викладачі, які викладають за ОП, 

володіють навчальним 

матеріалом? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

95,1% 

94,4% 

94,75% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, володіють 

умінням викликати і 

підтримати інтерес 

аудиторії до дисципліни? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

86,6% 

95% 

90,8% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, коректні та 

тактовні? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

89,1% 

93,3% 

91,2% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, використовують 

сучасні та цікаві методи 

викладання? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

86,1% 

92,8% 

89,45% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, зрозуміло на 

першому занятті 

пояснюють можливості 

отримання балів за 

виконання завдань? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

90% 

93,3% 

91,65% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, об’єктивно та 

прозоро оцінюють Ваші 

знання? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

91,3% 

93,9% 

92,6% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, були вимогливими 

до здобувачів вищої освіти? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

90,8% 

91,7% 

91,25% 



Наскільки викладачі, які 

викладають за освітньою 

програмою, допомогли Вам 

здобути сучасні знання та 

вміння, практичні навички? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

85,1% 

93,3% 

89,2% 



  

Наскільки б я хотів(ла) 

надалі навчатися у 

викладачів, які викладають 

за освітньою програмою  

 

Готельно-ресторанна 

справа? 

Перший семестр 

Другий семестр 

Середнє значення показника 

 за 2020-2021 навчальний рік 

87,4% 

93% 

90,2% 



СЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ  ЗА 

ОПП ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

перший семестр другий семестр навчальний рік 

90,10% 

93,40% 

91,75% 
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