
 
АНКЕТА 

 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ТУРИЗМ» 
 

1. Чи задоволені Ви якістю освіти, яку 
отримуєте за своєю спеціальністю? 

o Так, повністю задоволений 
o Скоріше задоволений 
o Скоріше не задоволений 
o Зовсім не задоволений 
o Важко сказати 

2. Чи є у Вас забезпечена можливість 
формування індивідуальної освітньої 
траєкторії в університеті за спеціальністю? 

o Так, є 
o Скоріше не має 
o Ні, не має 
o Важко сказати 
o Мені байдуже 

3. Оцініть рівень якості організації і 
проведення занять викладачами та рівень їх 
професіоналізму: 

o Високий 
o Задовільний 
o Поганий 
o Важко сказати 
o Мені байдуже 

4. Як ставляться викладачі до студентів? 

o З повагою 
o З байдужістю 
o Зверхньо 
o Для мене ставлення викладача немає 
значення 

5. Чи задоволені Ви змістом навчальних 
дисциплін, які викладаються за 
спеціальністю? 

o Так, повністю задоволений 
o Скоріше задоволений 
o Скоріше не задоволений 
o Зовсім не задоволений 
o Важко сказати 

6. Чи задоволені Ви практичною 
підготовкою за спеціальністю? 

o Так, повністю задоволений 
o Скоріше задоволений 
o Скоріше не задоволений 
o Зовсім не задоволений 
o Важко сказати 

7. Чи є у Вас можливість реалізувати своє 
право на вибір навчальних дисциплін за 
спеціальністю? 

o Так 
o Ні 
o Не знаю 

8. Чи задовольняє освітнє середовище за 
спеціальністю Ваші  потреби та інтереси? 

o Так, повністю задовольняє 
o Частково задовольняє 
o Ні, не задовольняє 
o Важко сказати 
o Для мене це не має значення 

9. Які, на Вашу думку, вибіркові дисципліни 
за спеціальністю найбільш цікаві (можете 
обрати кілька варіантів відповідей) 

o Спеціалізований туризм 
o Управління якістю туристичних послуг 
o Психологія споживача 
o Курортна справа 
o Сільський туризм 
o Технологія гостинності 
o Комунікавістика 
o Потенціал і розвиток рекреаційних послуг 

10. Чи надається інформація щодо цілей, 
змісту, очікуваних результатів навчання та 
порядку і критеріїв оцінювання навчальних 
дисциплін до початку навчання? 

o Так, надається до початку навчання 
o Надається, але не повністю і не вчасно 
o Ні, не надається 
o Я не знаю 
o Мені байдуже 

11. Чи задоволені Ви формами і методами 
навчання та викладання за спеціальністю? 

o Так, повністю задоволений 
o Скоріше задоволений 
o Скоріше не задоволений 
o Зовсім не задоволений 
o Важко сказати 

12. Чи, на Вашу думку, об’єктивною є 
процедура проведення контрольних заходів 
та їх оскарження за спеціальністю? 

o Так, є об’єктивною 
o Частково об’єктивна 
o Ні, не є об’єктивною 
o Важко сказати 
o Мені байдуже 



13. Чи організовують викладачі інтерактивне 
спілкування, яке б сприяло Вашому 
особистісному розвитку, формуванню 
атмосфери взаєморозуміння і довіри на 
навчальних заняттях за спеціальністю? 

o Так, організовують 
o Ні, не організовують 
o Важко сказати 
o Для мене це не має значення 

14. Які з активних методів навчання 
використовуються на Ваших заняттях за 
спеціальністю? (можете відзначити кілька 
варіантів відповіді) 

o Лекції-дискусії 
o Наочні засоби 
o Ігрові ситуації 
o Диспути 
o Творчі завдання 
o Конкурси наукових робіт 
o Ніякі активні засоби не використовуються 
o Інше 

15. Чи залучаються до аудиторних занять, за 
Вашою спеціальністю, професіонали-
практики, експерти галузі, представники 
роботодавців? 

o Так, залучаються 
o Ні, не залучаються 
o Мені байдуже 

16. Чи відповідають методи навчання і 
викладання за Вашою спеціальністю 
принципам академічної свободи? 

o Так, відповідають 
o Скоріше відповідають 
o Скоріше не відповідають 
o Ні, не відповідають 
o Для мене це не має значення 

17. Чи відповідають методи навчання і 
викладання за Вашою спеціальністю 
принципам академічної доброчесності? 

o Так, відповідають 
o Скоріше відповідають 
o Скоріше не відповідають 
o Ні, не відповідають 
o Для мене це не має значення 

18. Чого, на Ваш погляд, недостатньо дає 
Вам навчання за спеціальністю? (можете 
відзначити декілька варіантів відповіді) 

o Теоретичних знань 
o Практичного досвіду 
o Вміння самостійно мислити 
o Навичок професійної діяльності 
o Інша відповідь 

19. Чи займаєтесь Ви науково-дослідною 
діяльністю за спеціальністю? (можете обрати 
кілька варіантів відповідей) 

o Беру участь у науково-теоретичних 
семінарах 
o Беру участь у роботі наукового гуртка 
o Публікую статті у наукових збірниках 
o Виступаю на наукових студентських 
конференціях 
o Ні, і не збираюся 
o Поки що ні, але в майбутньому збираюся 

20. Чи проводять викладачі консультації в 
позааудиторний час? 

o Проводять 
o Не проводять 
o Не знаю 
o У мене не було потреби у консультаціях 

21. Якою мірою Вам зараз подобається 
обрана спеціальність? 

o Дуже подобається 
o Мабуть, подобається 
o Мабуть, не подобається 
o Зовсім не подобається 
o Важко сказати 

22. Якби Вам довелося зараз знов вибирати, 
Ви стали б вступати до університету за 
своєю спеціальністю? 

o Так, став би вступати в університет на цю 
спеціальність 
o Вступав би в університет, але на іншу 
спеціальність 
o Вступав би до іншого ВУЗу, але за цією ж 
спеціальністю 
o Не став би взагалі здобувати вищу освіту 
o Важко сказати 

 
 

Дякуємо за Ваші відповіді! 


