
Аналіз  

результатів опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету бізнесу і права  щодо критеріїв якості освітньої програми  

«Туризм» 2020-2021 н.р. 

 

Згідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у 

ХДУ було проведено опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету бізнесу і права щодо критеріїв якості освітньої програми «Туризм» 

 

Загальна кількість проанкетованих здобувачів першого (бакалаврського) РВО – 28 

(82,35%) 

 

1.  Чи достатній, на Вашу думку,  

зміст (набір дисциплін) ОП для 

успішної роботи за фахом? 

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, 

які Ви вивчаєте, необхідні для 

Вашої професійної діяльності? 

 
 

 

3. Які дисципліни, на Вашу думку, є неефективними в ОП підготовки фахівців Вашої 

спеціальності? 

Немає (5 р), всі ефективні (2 р), ні, ніякі 

Хореографія, 

Філософія (7 р) 

Фізична культура, дозвіллєзнавство 

Соціологія (2 р), політологія, організація туризму, історія туризму, вища 

математика (2 р) 

Логістика (4 р) 

Статистика (3 р) 

Математика 

Психологія, 

Економічна теорія 

менеджмент 

Інформатика 

Рекреалогія 

Історія 

Загальні дисципліни (екологія, філософія, математика), на яких розглядається 

загальна теорія і не робиться акцент на туризмі. 

Не ефективними є викладачі загальних предметів, які вважають себе та свій 

предмет найважливішою частиною життя студентів, хоча це зовсім не так. Через 

такі предмети не вистачає часу зосередитися на основних, більш важливих предметах 

42,86% 

7,14% 

50% 

1. Так 2. Ні 3. Частково 

42,86% 

32,14% 

25% 

1. Так 2. Ні 3. Частково 



4. Чи реалізовується за Вашою ОП вільний вибір дисциплін?  

 
5. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл професійної та практичної 

підготовки? 

Ніякими (6 р), не знаю (2 р) 

Всього достатньо 

Платформи бронювання 

Футбол 

Психологія (2 р) 

Психологія управління 

Міжнародний туризм та дисципліна, що пов'язана з системами бронювання 

Психологія в туризмі 

Конфліктологія в туризмі 

Іноземні мови (3 р) 

Міжнародний туризм (3 р) 

Англійська мова (2 р) 

Менеджмент продажу 

Дисципліни, пов’язані з вивченням міжнародного туризму та специфікою роботи 

туристичного агента 

Не дисциплінами, а викладачами та організаторами студентської діяльності, яким 

справді важливо зробити зі студента фахівця 

 

6. 6. Як Ви вважаєте, чи достатній обсяг 

практичної підготовки, закладений в ОП 

Вашої спеціальності? 

7. 7. Чи порушується, на Вашу думку,  

8. логіка викладання дисциплін ОП Вашої 

спеціальності?  

9.  
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8.1 Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП Вашої 

спеціальності? 

 
 

8.2  Якщо так або частково, то наведіть приклади 

Право 

Організація ресторанного і готельного господарств дублюється у інфраструктурі 

туризму 

Повторення матеріалу 

Повторення тем  

 

9.1 Чи відповідає зміст ОП Вашої спеціальності Вашим очікуванням? 

 
9.2  Якщо ні або частково, то назвіть, які саме очікування не здійснились 

Хотілося дізнатися більше про інші країни. 

Зайві дисципліни, відсутність гідної професійної практики 

Дуже мало практики, її майже взагалі немає, а якщо і є, то не за тим спрямуванням 

На мій погляд слід додати виїзди на природу, з палатками. У дисциплінах більше 

практичних прикладів з туризму 

Немає практичної підготовки  

Все, шо обіцяли під час вступу 

Так, зовсім не ті предмети які потрібні 

 

10.  Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП Вашої спеціальності? 

Нічого (8 р), все (2 р), не знаю (2 р)  

Збільшити години вивчення іноземних мов 
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Відкоригувати список навчальних дисциплін; організувати практику студентам, яка 

допоможе в майбутньому гідно працевлаштуватися  

Додати практику у туристичних агентствах, зустрічі з професіоналами у 

туристичній сфері 

Предмети більш вивчати зі сторони туризму. Наприклад, якщо логістика, то 

логістика в туризмі. Додати дисципліни психологія туризму, конфліктологія туризму 

Хотілось би отримувати більше практичних знань зі сфери роботи туристичного 

агента 

Загальні дисципліни повинні викладатися з урахуванням особливостей спеціальності 

Додати більше дисциплін за фахом  

Більше практики по предмету 

Збільшити кількість практики для опанування професії  

Повагу до студентів. 

Більше практики (2 р) 

Додати вищенаведені дисципліни, більше навчальної та виробничої практики  

Поставити ті дисципліни , які насправді потрібні по туризму 

Подачу матеріалу 

Потрібно більше практики та менше води в лекціях 

 


