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Вопросы Ответы ф
Принимать ответы

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

За яким освітнім ступенем Ви навчаєтесь? 

11 ответов

Чи достатній на вашу думку, зміст (перелік основних компонентів) освітньої програми 

для успішної роботи за фахом?

11 ответов

•  Так

•  ні
•  частково

90,9%



Як Ви вважаєте, що на вашу думку, можна вилучити з ОП підготовки фахівців Вашої 

спеціальності?

10 ответов

І ■ І І  V  І  V

нічого, все влаштовує 

Нічого

Розумію, що цивільний захист та охорона праці є скоріш за все предметом, який викладають на 
усіх спеціальностях, але не бачу необхідності в ньому

охорону праці

На мою думку, всі компоненти корисні, 

цивільний захист

Цивільний захист і охорона праці в галузі

ОПіЦЗ



Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної 

діяльності?

11 ответов

Чи реалізується за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" вільний вибір 

дисциплін циклу загальної підготовки?

11 ответов

•  так

•  ні
•  частково

100%



Чи реалізується за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" вільний вибір 

дисциплін циклу професійної підготовки?

11 ответов

Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити блок дисциплін циклу загальної 

підготовки?

10 ответов

Підприємництво в тур... блоком дисциплін зад... всевлаштоаує нетреба
Психологія спілкуванн... Управління проектами в загальній частині вс... не знаю



Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити блок дисциплін циклу 

професійної підготовки?

10 ответов

Проектний менеджмент блоком дисциплін зад... непотрібно увибірков...
Інвестиційний менедж... Професійне спілкуван... все влаштовує нетреба

Чи достатній обсяг практичної підготовки закладений в ОП спеціальності "Готельно- 

ресторанна справа"? (практичних навиків і знань, що набувають здобувачі освіти під час 

проходження практики)

11 ответов

•  так

•  ні

•  частково

90,9%



Чи зрозуміла, на Вашу думку, послідовність викладання дисциплін спеціальності 

"Готельно-ресторанна справа"?

11 ответов

•  так

•  ні
•  частково

•  Вариант 1

Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін спеціальності 

"Готельно-ресторанна справа"? Якщо так наведіть приклади:

11 ответов

•  так

•  ні
•  частково

90,9%



Ваші побажання стосовно поліпшення освітньої програми "Готельно-ресторанна справа" 

11 ответов

Все влаштовує. Задоволений 

Більш практичних реалізацій

по-більше, за можливості, проведення занять на виїзді, безпосередньо в готелі або ресторані

залучення фахівців з практичним досвідом

Усе добре, мені подобається

Створення бізнес-інкубатору в сфері ГРС

Зменшити кількість занять з методології наукових досліджень

Мають бути зміни у виробничій практиці, бажано було б, щоб вона була оплачувана

задоволена в повній мірі


