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Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти рівнем роботи та організації освітнього процесу куратором, що дозволяє виявити проблемні
ситуації з метою усунення недоліків і надання дієвої допомоги усім учасникам освітнього процесу.

Для отримання даних було використано анкетування студентів 1-4 курсів. Опитування проводилось з 15 
по 21.12.2021 р. 

Характеристика вибірки: 60 респондентів, що складає 71,4% загальної кількості здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, освітньо-
професійної програми «Готельно-ресторанна справа».

Результати аналізу відповідей на питання відображені в діаграмах:
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1. Чи знаєте Ви куратора своєї групи:
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95%

5%

Так, знаю

Так, бачили його 
декілька разів 
(один раз)



2. Назвіть його
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На питання «Назвіть його» всі респонденти
надали правильну відповідь.



3. З якою періодичністю куратор працює з 
Вашою групою:
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52%
35%

8%
5%

декілька разів на тиждень
декілька разів на місяць
декілька разів на семестр
не працює з нами



4. Я з повагою ставлюся до куратора:
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72%

23%

5%

так, тому що він (а) гарний 
викладач; чесна, порядна, 
відповідальна та чуйна людина
у мене ще не склалася певна 
думка про мого куратора

на жаль, не можу сказати, що 
відчуваю до нього повагу



5. Мене влаштовує робота куратора нашої
групи:
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65%

28%

4% 3%

так, повністю влаштовує

в цілому влаштовує, але можна і 
більше приділяти уваги групі
не зовсім влаштовує

ні, не влаштовує



6. Мені подобаються заходи
(екскурсії, майстер-класи, семінари та ін.), 
які організував наш куратор
(відвідав з академічною групою)
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73%

22%

5% так, подобаються

в цілому подобаються, але 
можна і краще (враховуючи 
побажання студентів групи)
ні, не влаштовує



7. Куратор допомагає нам вирішити проблеми
(з успішністю, стосунків з одногрупниками, 
конфліктами з викладачами, із здоров’ям)
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63%7%

30%
Так
Ні 
Частково



8. Куратор допоміг нашій групі адаптуватися
до особливостей навчання в університеті, 
контролює нашу успішність, знайомить нас з 
нормативними документами:
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61%

7%

32% Так
Ні
Частково



9. Куратор допоміг групі правильно обрати 
старосту, актив групи та допомагає проводити
різні заходи в академічній групі
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55%

15%

30%
Так
Ні
Частково



10. Куратор відвідує студентські гуртожитки:
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10%

27%

27%

36% не відвідує зовсім
один раз на місяць
один раз на семестр
один раз в рік



11. Ми завжди можемо звернутися до куратора за 
порадою, допомогою, підтримкою:
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78%

4%
18% Так

Ні

В крайньому 
випадку



12. Як Ви вважаєте, чи потрібні взагалі куратори в 
академічних групах?
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82%

7%
11%

так, обов’язково
ні, не обов’язково
не знаю



13. Що, на Вашу думку, потрібно змінити в роботі
куратора академічної групи?
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Відповіді на питання Що, на Вашу думку, потрібно змінити в роботі 
куратора академічної групи були отримані наступні данні: 81,66% 
респондентів повністю задоволені, а 18,34% опитуваних бажали б 
підсилення рівня підтримки з боку куратора, частішої комунікації та 
офлайн-зустрічей.



14. Кого з викладачів Ви хотіли б бачити
куратором Вашої групи?
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Відповіді на питання Кого з викладачів Ви хотіли б бачити
куратором Вашої групи були наступні: 81,67% респондентів повністю
задоволені, 3,33% - байдуже, а 15% опитуваних бажають бачити іншого
викладача на посаді куратора.
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