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Результати опитування
«Практико-орієнтованість освітньої
програми»

Метою опитування здобувачів вищої освіти стало вивчення рівня задоволеності компетентностями, 
здобутими та розвиненими під час практичної підготовки з точки зору останніх тенденцій розвитку
відповідної сфери професійної діяльності.

Для отримання даних було використано анкетування студентів 1-4 курсів.

Опитування проводилось з 15 по 21.12.2021 р. 

Характеристика вибірки: 86 респондент, 77% здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, освітньо-професійної програми «Менеджмент 
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу».

Результати аналізу відповідей на питання відображені в діаграмах:
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Перший рівень вищої освіти
освітня програма «Менеджмент готельно-
ресторанного і туристичного бізнесу»

1-2. Назва освітньої
(освітньо-професійної/освітньо-наукової
програми) (спеціальність), рівень вищої освіти
за яким Ви навчаєтесь:
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3. Рік навчання (курс):
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4. Які види практичної підготовки Ви 
проходили?
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37%

31%

25%

7%

Ознайомчу
Навчальну
Виробничу
Переддиппломну



6. Наскільки Ви задоволені переліком пропонованих
баз практики в межах освітньо-професійної програми?
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48%

4%

48%

Повністю 
задоволені
Зовсім не 
задоволені
Частково 
задоволені



7. Чи мали Ви можливість самостійно
обирати заклад, установу чи організацію для 
проходження практики?
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84%

7% 9%

Так
Ні
Частково



8. Наскільки зручним для вас є графік
проходження практики?
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43%

45%

9%

1%2%

Дуже зручний
Переважно зручний
Важко сказати
Дуже незручний
Переважно незручний



9. Чи достатній рівень Вашої теоретичної
підготовки для успішного проходження практики?

9

85%

2% 13%

Так
Ні
Частково



10. Чи відповідає місце (місця) проходження
практичної підготовки Вашому майбутньому фаху?
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88%

12%

Так
Частково



11. Чи надавав керівник практикою від
Університету Вам консультації під час практики?
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73%

12%

15%

Так
Ні
Частково



12. Чи були для Вас забезпечені належні умови для 
виконання програми практичної підготовки на 
місці проходження практики?

12

80%

5% 15%

Так
Ні
Частково



13. Як Ви оцінюєте підсумки практики за її
результативністю?
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45%

11%
9%

35%

на практиці я переконався 
(лася) у правильності 
вибору професії
практика розчарувала мене 
у обраній професії

практика виявила 
прогалини у моїй фаховій 
підготовці
практика показала, що я 
готовий (ва) до роботи за 
фахом



14. Чи об’єктивним було оцінювання результатів
проходження практики?
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73%

5%

22%
Так
Ні
Частково



15. Чи залучаються професіонали-практики до 
викладання навчальних дисциплін?
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83%

3% 14%

Так
Ні
Частково



16. Чи брали участь у заняттях з Вами 
професіонали-практики або роботодавці?
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84%

1% 15%

Так
Ні
Частково



17. Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції для 
покращення якості практичної підготовки в 
КНУКіМ
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Здобувачі загалом задоволені практичною 
підготовкою, проте висловили бажання
проходити практику закордоном.
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