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Протягом листопада-грудня 2019 року серед студентів спеціальності 

Готельно-ресторанна справа Львівського торговельно-економічного 

університету проводилось анонімне анкетування щодо аналізу ступеня 

задоволення студентів організацією процесу практичної підготовки та 

відповідністю підприємства –бази практики вимогам програмам практики 

В опитуванні прийняло участь 602 здобувачі вищої освіти за рівнем 

вищої освіти «Бакалавр». 

З метою забезпечення зворотного зв’язку, покращення організації 

процесу практичної підготовки та її якості, студентам було запропоновано 

питання та оцінити їх за критерієм від 1 до 5. На питання Рівень організації 

практичної підготовки в Університеті: 16 опитаних вказало «відмінно», 38 

– добре, 37 студентів вказали «задовільно», 14 – визнали незадовільним 

рівень організації практичної підготовки в Університеті і 2 поставили 

найнижчу оцінку «один». Вцілому, студенти вважають що рівень практичної 

підготовки є добрим, однак потребує покращення 

На питання «Оперативність реагування адміністрації Університету 

на Ваші запити" 6 опитаних дали негативну відповідь, 11 осіб вказала на 

незадовільність оперативного реагування адміністрації Університету; 26 - 

вважають задовільною таку організацію; 38 - доброю і 26 опитаних вказали 

на відмінну оперативність реагування адміністрації Університету. Отже, 90 

опитаних осіб вважають оперативність реагування адміністрації університету 

на належному та достатньому  рівні, а  17 осіб – незадовільною. Тут варто 

звернути увагу що участь у опитуванні приймали студенти 1-4 курсу, а 

реально практику здобувачі вищої освіти спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» починають проходити з 2-г курсу. 

Щодо рівня доступності методичного забезпечення практичної 

підготовки, то 22 респонденти вказали що рівень є відмінним, 44 - зазначили 

що він є добрим, 31 - визнали рівень забезпечення практичної підготовки 

задовільним, 7 вважають його незадовільним, а 4 опитаних вказали найнижчу 

оцінку. 

Рівень доступності керівника практики від Університету 

респонденти оцінили на відмінно 25; 47 осіб визнали такий рівень добрим; 25 

- задовільним; 9 - незадовільним і 1 здобувач вищої освіти поставив 

найнижчу оцінку. 



Практично аналогічні результати отримали внаслідок проведення 

опитування щодо рівня доступності керівника практики від бази 

практики. 1 опитаний поставив найнижчу оцінку, 7 осіб вважають рівень 

доступності незадовільним; 28 - задовільним; 50 респонденти визнали 

добрим такий рівень, а 20  - зазначили що рівень доступності керівника 

практики від бази практики є відмінним. 

Професіоналізм і компетентність керівника практики від 

Університету визнали відмінною 30 студентів; 41 опитаний вказав на оцінку 

"добре", 27 вважають задовільним; 6 визнали незадовільним професіоналізм і 

компетентність керівника практики і 2 респонденти вказали найнижчу 

оцінку. 

Щодо визначення Професіоналізм і компетентність керівника 

практики від бази практики студенти оцінили таким чином: 1 опитаний 

вважає що професіоналізм та компетентність варто оцінити на найнижчу 

оцінку; 6 - визнали професіоналізм  та компетентність керівника практики від 

бази практики незадовільною, 25 - задовільною; 47 - доброю; 27 респондентів 

вказали на відмінний професіоналізм і компетентність керівника практики 

від бази практики. З вказаних вище результатів можна зробити висновок що 

більше 70% опитаних респондентів влаштовує професіоналізм та 

компетентність керівника практики від бази практики та його компетентність 

у проведенні практики. 

Регулярність проведення керівником практик від Університету 

консультацій та їх якість можна вважати якісною та належною, оскільки 19 

опитаних осіб надали їй відмінну оцінку, 47 осіб визнали таку роботу 

доброю, 25 - задовільною, 11 - незадовільною і 5 респондентів поставили 

найнижчу оцінку. 

 На питання 9 «Можливість користуватись документацією 

підприємства-бази практики», 2 опитаних поставили найнижчу оцінку, 12 

визнали таку можливість незадовільною, 31 – задовільною, 42 – доброю і 19 

респондентів дали відповідь що підприємства-бази практики дають відмінну 

можливість скористатись їх документацією. 

Щодо наявності структурних підрозділів, що відповідають 

спеціальності (освітній програмі), на якій навчається здобувач вищої освіти 

ми отримали такі результати: 21 опитаних підтвердили наявність такого 

структурного підрозділу та поставили відмінний бал, 42 – вказали на добру 

роботу такого підрозділу; 32 -  поставили задовільну оцінку; 10 – поставили 

незадовільну оцінку і 3 осіб поставили найнижчу оцінку. 

На питання 11 анкети «Можливість роботи на штатних посадах з 

оплатою праці» голоси студентів розподілились таким чином: 11 опитаних 



дали найнижчу оцінку: «один»; 9 осіб визнали як «незадовільно»; 26 осіб 

визнали таку можливість задовільною; 38 осіб – вважають таку можливість 

«доброю»; і 22 опитаних поставили найвищу оцінку – «відмінно». Вцілому, 

можна стверджувати що під час проходження практики, або за її 

результатами студенти мають можливість отримати роботи на штатних 

посадах з оплатою праці 86 студентів з 107 опитаних підтримують дане 

твердження. 

Щодо можливості подальшого працевлаштування, то 23 респонденти 

поставили відмінну оцінку; 39 – добру; 24 – задовільну; 15 – незадовільну і 5 

– найнижчу оцінку. Тут варто зробити вибірку в розрізі освітніх рівнів. Так 

опитані здобувачі рівня вищої освіти «Магістр» (67 осіб), які вже мали досвід 

практичної підготовки, 20 опитаних поставили відмінну оцінку; 25 – добре; 

17 – задовільно; 2 – незадовільно; 3 – найнижча оцінка. 

На питання анкети Відповідність матеріально-технічного 

забезпечення бази практики вимогам програми практики здобувачі 

вищої освіти на найнижчу оцінку оцінили 6 осіб, 8 осіб надали незадовільну 

оцінку такій відповідності, 31 респондент – задовільно; 44 особи вказали що 

така відповідність є доброю і 18 осіб визнали відмінною відповідність 

матеріально-технічного забезпечення бази практики вимогам програми 

практики. 

Щодо належності умов на базі практики для виконання програми 

практики,  17 осіб вказали на відмінні умови на базі практики для виконання 

програми практики, 46 – на добрі умови; 30 – задовільні умови; 6 – 

незадовільні умови;  і 7 поставили найнижчу оцінку. Отже при проходженні 

практичної підготовки, бази-практики надають належні умови для виконання 

студентами програми практики. 

 

Умови для захисту звіту з практики у встановлений термін. 15 

опитаних осіб вказали що кафедра та деканат створюють відмінні умови для 

захисту звітів у встановлений термін;  50 осіб вказали на добрі умови; 28 – на 

задовільні умови; 8 – на незадовільні і 5 осіб поставили найнижчу оцінку. 93 

з опитаних осіб вважають належними умовами які створюють кафедра та 

деканат для захисту звіту у встановлений термін.  . 

На 16 питання: Практика для Вас є: 51,9% опитаних (55 респондентів) 

вказали що першим кроком до майбутньої професії; 23,6% (25 опитаних) – 

можливістю подальшого працевлаштування; 17% (18 осіб) – неминучою 

необхідністю; 7,5% (8 осіб) – цікаво проведеним часом. За результатами 

даного опитування слід зазначити що більше 70% опитаних вважають 

проходження практичного навчання як закріплення теоретичних знань на 



практиці, що може бути першим кроком до майбутньої професії та 

можливістю подальшого працевлаштування. 

 

17. Результатом проходження практики для Вас є можливість:  

Відповіді Кількість 

опитаних 
закріплення знань і навичок, отриманих за період теоретичного навчання 65 

перевірити набуті професійні компетентності 23 

збору і підготовки практичного матеріалу для виконання дипломної 

роботи 

14 

Здати звіт з практики 1 

Тратою часу 1 

непотрібний матеріал, який потім здають на макулатуру самі ж викладачі. 1 

перейти на наступний курс. 1 

 

 Можна зробити висновок: що здобувачі вищої освіти, які пройшли 

практичне навчання, чіткіше усвідомлюють мету і завдання проходження 

практики. 

За результатами проходження практики Ви: 53 осіб (50%) 

переконались у правильності вибору майбутньої професії; 23 опитаних (21,7 

%) – виявили недоліки в теоретичній підготовці; 21 особа (19,8) – 

встановили, що практика є формальною; 9 осіб (8,5%) – розчарувались у 

виборі майбутньої професії.. Отже, проходження практичного навчання дає 

можливість студентам визначитись у правильності обраної професії та 

виявити недоліки у теоретичні підготовці, разом з тим, не виключається 

формальний підхід до практики як з боку здобувача вищої освіти, так і бази 

проходження практики. 

На питання: Під час проходження практичної підготовки Ви 

зіштовхнулися з труднощами пов’язаними з: 33% (35 осіб) вказали на 

недостатню підготовленість дисциплін, що формують професійні 

компетентності; 18,9% ( 20 осіб) – організацією практики на підприємстві-

базі практики; 14,2% (15 осіб) вказали на неналежну організацію практики в 

Університеті; і 34% (36 особи) вказали що жодних труднощів під час 

проходження практичної підготовки не виникало. Отже, при формуванні 

програми проходження практики варто  звернути особливу увагу на перелік 

теоретичних питань, які мають опрацювати студенти під час практичного 

навчання, належну теоретичну їх підготовку а також при укладенні угод про 

співпрацю з підприємствами-базами практик обумовлювати здійснення 

належної організації проходження практичного навчання здобувачами вищої 

освіти. Рекомендувати керівникам практики від Університету та установи 



співпрацювати і здійснювати контроль за проходженням практики 

студентом. 

На питання: Під час практики на підприємстві-базі практики 

панувала атмосфера: 51 опитаний (48,1%) зазначили що атмосфера була 

доброзичлива; 25 осіб (23,6%) – професійна; 26 (24,5%) – формальна; 4 особи 

(3,8%) вказали що атмосфера була непрофесійна. З вище зазначеного можна 

зробити висновок, що в більшості випадків, при проходженні практичного 

навчання здобувачами вищої освіти атмосфера була доброзичлива та 

професійна. 

На заключне питання: Ваші пропозиції щодо покращення якості 

організації практичної підготовки: серед всі відповідей найчастіше 

здобувачі вищої освіти зазначали наступне: більший та сучасний вибір 

закладів для практики від університету; більше практики за кордоном (10 

опитаних), студент сам вибирав місце проходження практики в Україні; 

проведення і захист практики в навчальний термін перед сесією; бути більш 

організованими у підготовці практики для студентів; Проводити практику за 

програмою; не проходити практику в їдальні, надати більше можливостей 

пройти практику самостійно в інших закладах, який обере студент. Зробити 

практику за вільним графіком, протягом якогось визначеного терміну на 

вибір студента; збільшити кількість практик; щоб давали змогу проходити 

практику в відомих закладах; скасувати практичну підготовку та інші. 

Отже, практичну підготовку здобувачі вищої освіти спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа» проходять на належному рівні, однак, варто 

звернути увагу на якісніший та сучасніший підхід як Університету так і баз-

практик. При складанні програми практичної підготовки обов’язково 

потрібно враховувати думку студентів та належним чином здійснювати 

контроль за проходження ними практики. 

 


