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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження. Серед пріоритетних завдань освітньої галузі 

відмічається важливість забезпечення конкурентоспроможності фахівців на 

ринку праці. Набуває актуальності необхідність оновлення структури і змісту 

освіти, розвитку практичної спрямованості освітніх програм. 
 

Удосконалення системи професійної підготовки фахівців вимагає 

багатоаспектних науково-методичних розробок, однією з яких є розвиток 

концепції формування в учнів закладів фахової передвищої освіти кулінарного 

профілю готовності до професійної діяльності в період навчання їх у закладі 

освіти. Готовність до професійної діяльності – основа адаптації молодого 

фахівця. Метою професійної адаптації до майбутньої діяльності для учнів 

закладів фахової передвищої освіти є перехід від первинних уявлень про 

професію до оволодіння необхідними знаннями, розвиток професійно значущих 

здібностей і якостей особистості, а також комплексний цілеспрямований 

розвиток узагальнених професійних умінь майбутніх фахівців, що передбачає 

формування їхньої готовності виконувати свої професійні функції. Дана мета 

може бути досягнута в процесі організації виробничої практики, а саме в 

умовах реального виробництва. 
 

Професійне навчання майбутніх фахівців харчової галузі передбачає 

організацію виробничої практики на підприємствах харчової промисловості, 

тому принцип практичної орієнтованості має відображатися в професіоналізації 

змісту всіх навчальних дисциплін та безперервності виробничої практики на 

всіх етапах професійної підготовки. 
 

Проблемні аспекти різних видів практики з урахуванням специфіки 

виробництва знайшли відображення у дослідженнях Є.С. Барбіної, М.І. Пальчук, 

Т.І. Попової, В.А. Савченко, В.О. Скакуна, Ю.В. Сухарникова, Л.Ю. Усеінової. 

Зокрема, професійне навчання фахівців харчової галузі вивчали Т.А. Лазарєва, 

М.І. Пальчук , Л.М. Сергеєва, Л.Я. Старовойт, С.І.Ткачук. Однак, у роботах 

вищевказаних науковців малодослідженим залишилося питання формування 



4 
 

 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі, 

зокрема, під час проходження виробничої практики. Крім того, більшість 

вчених вказують на те, що в основі підготовки майбутніх фахівців лежить 

формування їхніх компетентностей. 
 

Проаналізовані вище дослідження підтверджують нашу думку, що рівень 

сформованості практичних умінь майбутніх фахівців харчової галузі під час 

виробничої практики лежить в основі їхньої підготовки до професійної 

діяльності. Але, стислий термін виробничої практики перешкоджає 

становленню компетентного фахівця, готового до такої діяльності. Це вказує на 

необхідність визначення вмінь, які у подальшому під час проходження різних 

видів практик мають перетворитися у здатності, притаманні кваліфікованому 

професіоналу. Проведений аналіз вищевказаних досліджень підтвердив думку 

про те, що в основі практичної підготовки до професійної діяльності майбутніх 

фахівців лежить формування їхніх узагальнених професійних умінь. 
 

Аналіз стану досліджуваної проблеми дав змогу виявити низку 

суперечностей: між вимогами суспільства до конкурентоспроможності фахівців 

харчової галузі на ринку праці та реальним рівнем їх готовності до професійної 

діяльності; між необхідністю комплексної професійної підготовки майбутніх 

фахівців харчових спеціальностей та відсутністю цілісної системи й методики 

організації виробничих практик задля цього. 
 

Виявлені суперечності, наявність проблеми та недостатній рівень її 

опрацювання в науково-методичній літературі зумовили вибір теми 

дослідження: «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики». 
 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності 

майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики. 
 

Для досягнення поставленої мети нами визначено такі завдання 

дослідження: 
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1) здійснити аналіз стану розробленості проблеми формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у 

процесі виробничої практики і шляхів її розв’язання; 
 

2) виокремити та обґрунтувати педагогічні умови формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у 

процесі виробничої практики; 
 

3) експериментально перевірити вплив педагогічних умов на 

формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової 

галузі у процесі виробничої практики. 
 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців 

харчової галузі у закладах фахової передвищої освіти. 
 

Предмет дослідження – формування готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики. 
 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що формування готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої 

практики може бути більш ефективною в разі дотримання таких педагогічних 

умов: діагностування стану сформованості узагальнених професійних умінь, що 

лежать в основі підготовки майбутніх фахівців харчової галузі до професійної 

діяльності, коригування методичного забезпечення виробничої практики з 

огляду на результати діагностування; аксіологічному забезпеченні формування 

готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності шляхом посилення 

їхньої мотивації до навчання, прагнення до самореалізації через упровадження 

у виробничу практику елементів професійної діяльності; формування у 

майбутніх фахівців досвіду рефлексивного аналізу власної навчальної 

діяльності під час виробничої практики з метою вироблення суб’єктивної 

позиції щодо їх професійної діяльності. 
 

Для досягнення мети дослідження та реалізації поставлених задач були 

використані такі методи дослідження: 
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• теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, систематизація і 

класифікація, конкретизація базових понять, обґрунтування педагогічних умов 

формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової 

галузі; 
 

• емпіричні: педагогічний експеримент, як комплексний метод, що 

забезпечує перевірку теоретичних положень дослідження, анкетування, 
 

опитування, педагогічне спостереження, констатувальний та формувальний 

етапи експерименту. 
 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що охарактеризовано 

особливості формування готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики; обгрунтовано 

педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики. 
 

Практичне значення дослідження полягає в систематизації основних 

наукових положень із доведенням їх до рівня методичних узагальнень, що 

покладено в основу наскрізної програми практик майбутніх фахівців харчової 

галузі; розробці прикладного інструментарію, що забезпечує ефективність 

методичного супроводу всіх учасників практики. 
 

Апробація та результати дослідження. Матеріали і результати 

дослідження були представлені на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції майбутніх фахівців і молодих учених «Проектування змісту і 

технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності 

майбутніх фахівців (студентів) і молодих учених», м.Вінниця 2020 р. 
 

Результати опубліковані у електронному збірнику матеріалів студентської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної та 

професійної освіти: погляд молодих дослідників», м.Умань 2020 р. 
 

Розроблені педагогічні умови впроваджуються у навчальний процес 

підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Кухар» у ДНЗ «Уманський 

професійний аграрний ліцей», що засвідчено відповідним актом впровадження. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

1.1 Психолого-педагогічні та методологічні основи підготовки 

майбутніх фахівців харчової галузі до професійної діяльності 

 

 

Наша держава здійснює модернізацію освітньої системи у контексті 

європейських вимог, тому неможливо залишити осторонь питання підготовки 

конкуретоспроможного фахівця. Одним із завдань освіти є створення 

оптимальних умов для формування фахівця-професіонала із розкриттям й 

розвитком його професійних здатностей і талантів в оволодінні майбутньою 

спеціальністю. Виконання цього завдання значною мірою обумовлено умінням 

наставника організовувати діяльність майбутніх фахівців та управляти нею під 

час професійно-практичної підготовки, що сприятиме розвитку їхніх 

узагальнених професійних умінь [22]. 
 

Для здійснення такого управління педагогу важливі знання психолого-

педагогічних закономірностей формування готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців харчової галузі, що містять досягнення 

психології, дидактики та методології навчання. 
 

Так, Є.О. Клімов зазначав, що рівень засвоєння знань, набуття вмінь 

залежить від індивідуальних здатностей особистості та відповідає її віковим 

особливостям [16]. У цьому процесі, на думку В.І. Ковальова, важливі не тільки 

характеристика пізнавальних процесів, таких як пам’ять, сприйняття, мислення, 

а й особистісно-типологічні особливості та мотивація особистості. 
 

Впливу вікових особливостей на рівень засвоєння знань, умінь та навичок 

майбутніх фахівців присвячені роботи багатьох психологів. Так, В.А. Крутецький 

обґрунтував положення про психологічні резерви особистості, її здатності; 

Б.М. Теплов розглядав індивідуальні відмінності особистості; 
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Л.І. Божовичз’ясувала мотиваційні сфери особистості; А.О. Смирнов вивчав 

можливості пам’яті; Б.Г. Ананьєв досліджував питанняуваги; О.М. Леонтьєв, 

В.О. Сухомлинський аналізували навчальну діяльність; Я.О. Пономарьов, Л.М. 

Попов вивчали психологію творчості особистості, П.Я. Гальперін, Н.Ф. 

Тализіна розглядали питання поетапного формування розумових дій; Л.В. 

Занков, З.І. Калмикова обґрунтували психологічні та дидактичні принципи 

розвивального навчання. 
 

Аналіз цих досліджень показав, що загальні розумові здатності в період 

юнацтва поліпшуються: збільшується науковий понятійний апарат, 

уможливлюється процес інтелектуального міркування, розумова діяльність стає 

результативною. Розумові здатності проявляються як індивідуальні властивості 

сприйняття, пам’яті, мислення, уяви. Вони визначають індивідуальний стиль 

пізнавальної діяльності особистості та її продуктивність. 
 

У період юнацтва навчальні дії трансформуються в методи наукового 

пізнання, студентська молодь оволодіває елементами дослідницької діяльності 
 

–  формулюванням  гіпотез,  плануючим  контролем,  прогнозуючою  оцінкою; 
 

розвитком певних розумових навичок, які становлять основу культури 

розумової праці. 
 

Також у цьому віці продовжується розвиток теоретичного мислення, 

розвивається здатність до зв’язного логічного міркування, до високого рівня 

узагальнення та систематизації знань; підвищується самостійність, гнучкість та 

продуктивність мислення, його рефлективність. Крім того, у віці раннього 

юнацтва зростає продуктивність логічної пам’яті, що пов’язана з операційним 

мисленням, збільшується обсяг уваги, здатність до її концентрації, 

переключення. В той же час увага стає більш вибірковою: вона залежить від 

спрямування інтересів особистості, від її потреб. Саме такі можливості 

особистості є фундаментом для формування у майбутніх фахівців креативних, 

діяльнісних, організаційно-мотиваційних та дослідницьких умінь. 
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У цьому віці закріплюються такі риси, як цілеспрямованість, рішучість, 

самостійність, наполегливість, ініціатива. Крім того, посилюється вміння 

володіти собою, збільшується зацікавленість моральними проблемами – мета, 

образ життя, людяність, вірність. 
 

Отже, розумовий розвиток студентської молоді полягає не тільки в 

накопиченні знань та вмінь, але й у формуванні розумових здатностей, 

індивідуального стилю розумової діяльності. Це застосування стійкої 

сукупності індивідуального підходу до засобів сприйняття, особливостей 

пам’яті, мислення, а також свідоме оволодіння прийомами та засобами 

продуктивної розумової праці. Тож, важливе завдання педагога полягає у 

врахуванні психологічних резервів юнацького віку під час формування у 

майбутніх фахівців харчової галузі узагальнених професійних умінь вцілому. 
 

Крім того, важливе місце у формуванні готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців харчової галузі займає методологія. 
 

З тверджень науковців ми розуміємо, що методологія передбачає 

застосування певних прийомів пізнання, вказує на можливість пошуку істини, 
 

з’ясовує шляхи та способи отримання знань, встановлює структуру, зміст, 

організацію, систему конкретних методів і форм освітньої діяльності. 
 

Одним із шляхів цього процесу є впровадження в навчання системного, 

діяльнісного, особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів. 
 

За визначенням Н.С.Нєдосєкової, реалізація системного підходу в процесі 

професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців передбачає застосування 

в ході неї загально-дидактичних принципів: систематичності й послідовності, 

грунтовності, свідомості [22]. Їх реалізація в процесі фахової підготовки сприяє 

формуванню в учнів креативних, діяльнісних, організаційно-мотиваційних та 

дослідницьких умінь. 
 

Діяльнісний підхід у навчанні передбачає відбір змісту навчання з опорою 

на врахування специфіки майбутньої професійної діяльності. Такий підхід 

характеризується виявленням особливостей процесів надбання учнями досвіду, 
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накопиченого людством і його передачі, тобто засвоєння знань, умінь, навичок, 

видів та способів діяльності. 
 

Діяльнісний підхід у процесі професійно-практичної підготовки майбутніх 

фахівців харчової галузі передбачає застосування принципу науковості 

(відповідність змісту навчання сучасним досягненням науки і техніки), 

систематичності й послідовності (систематичне та послідовне опрацювання 

матеріалу), активності і самостійності (створення умов щодо організації 

самостійної роботи учнів, їх інтелектуального розвитку), ґрунтовності 

(надбання учнями міцних знань), єдності свідомості та діяльності. 
 

Діяльність, у свою чергу, забезпечує взаємозв’язок таких елементів: мета – 

зміст – методи – форми – результат. За таких умов мета та зміст професійно-

практичної підготовки потребують упровадження методів і форм проблемного 

навчання учнів, а також створення спеціальних умов для самостійної роботи 

учнів у ході формування їхньої готовності до професійної діяльності. [22]. 
 

Також важливим для формування узагальнених професійних умінь 

майбутніх фахівців є особистісно-орієнтований підхід, який передбачає 

концентрацію уваги викладача на особистості учня, його інтелектуальному, 

моральному, громадянському розвитку й засновується на дидактичних 

принципах спрямованої діяльності на самоорганізацію складних систем. 
 

В основі такого підходу до майбутніх фахівців під час професійно-

практичної підготовки лежать принципи евристичного навчання, які 

обґрунтував А.В. Хуторський: особистісного цілепокладання, що передбачає 

здатність особистості визначити цілі своєї діяльності; ситуативності навчання, в 

основі якого лежить створення викладачем виробничих ситуацій (їх метою є 

виклик мотивації майбутніх фахівців та направлення їхньої діяльності у 

напрямі пізнання виробничих об’єктів і розв’язання пов’язаних з ними 

проблем); продуктивності навчання, що полягає у створені нових невідомих 

раніше продуктів навчання, спираючись на теоретичні знання дисциплін 

харчової галузі та останні досягнення науки й техніки [39]. 
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Формування у майбутніх фахівців діяльнісних, організаційно-

мотиваційних та дослідницьких умінь уможливлює його вибір власної освітньої 

траєкторії із поступовим вибором основних компонентів навчання. Реалізація 

такого підходу можливе за умов застосування методу проектів. 
 

Зміст професійно-практичної підготовки сприяє оволодінню учнями 

професійними способами діяльності та професійними якостями, формування 

яких є метою компетентнісного підходу. 
 

Головною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно- орієнтована 

освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння різних знань та способів 

практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних 

галузях своєї професійної діяльності, набуває соціальної самостійності, стає 

мобільною та кваліфікованою, вільно орієнтується в навколишньому 

середовищі та успішно вирішує складні завдання. 
 

Цей підхід враховує загальнодидактичні принципи навчання: науковості 

(зміст виробничої практики відповідає останнім досягненням науки та техніки); 

системності та доступності (зміст виробничої практики побудований 

послідовно, викладається логічно і послідовно); активності й самостійності 

(полягає в організації самостійної роботи майбутніх фахівців, їх 

інтелектуальному розвитку); наочності (використання всіх видів наочності); 

ґрунтовності (отримання глибоких знань на основі останніх наукових 

досягнень). 
 

Отже, аналіз різних підходів до підготовки майбутніх фахівців харчової 

галузі, виявив особливості професійної підготовки у контексті сучасних вимог 

та суспільних запитів, що дало можливість визначити специфіку готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі, яка полягає у 

професійній спрямованості й розвитку їх особистісних якостей. 
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1.2.   Комплексне навчально-методичне забезпечення готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики 

 

 

Виробнича практика проводиться в умовах реального виробництва з метою 

адаптації майбутніх фахівців до майбутнього робочого місця, отримання 

кращого досвіду, придбання практичних і організаторських умінь і навичок 

ефективного виконання функціональних обов’язків фахівця. 
 

Така інтеграція виробничої практики уможливлює подолання проблем, що 

перешкоджають її належній організації та проведенню в нових умовах 

господарювання, а саме: недостатній рівень матеріально-технічної бази закладів 

фахової передвищої освіти, не гармонізований зміст виробничої практики з 

реальним виробництвом, і як наслідок, порушений налагоджений механізм 

«заклад фахової передвищої освіти» – «підприємство», що, в свою чергу, 

зменшує зацікавленість підприємств-роботодавців у майбутніх фахівцях. 
 

Тому особливістю виробничої практики є те, що вона повинна відображати 

виробничий процес для усвідомленого розуміння етапів виготолення харчової 

продукції учнями закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за 

харчовою спеціалізацією. 
 

Кожне заняття з виробничої практики потребує проведення увідного 

інструктажу. На нашу думку, найефективнішою формою проведення увідного 

інструктажу є діалог, а ми пропонуємо застосування виробничо орієнтованого 

діалогу, під яким розуміємо двосторонній обмін інформацією між викладачем  

та учнями у вигляді питань та відповідей (викладач учень), спрямованих на 

формування професійного підходу до прийняття нестандартних рішень у ході 

виробничої практики. Двосторонній напрям стрілок означає, що під час такого 

діалогу учні теж можуть ставити питання викладачеві. 
 

Під час проведення виробничо орієнтованого діалогу керівник практики 

має можливість запропонувати учням розв’язання поставлених виробничих 
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питань у вигляді обговорення отриманих варіантів розв’язків та обрання з них 

правильних / нестандартних. 
 

Щоб бути повноправними партнерами у виробничо орієнтованому діалозі, 

під час самостійної підготовки до занять, учні повинні опрацювати теоретичний 

матеріал, який, на жаль, не містить технологічні задачі, завдання до творчих 

проектів, структурно-наслідкові схеми обробки сировини та приготування 

страв, тести, завдання, які б сприяли формуванню готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців. 
 

Розглянемо принципи організації навчального процесу, дотримання яких 

впливає на оволодіння майбутніми фахівцями харчової галузі узагальненими 

професійними уміннями в процесі виробничої практики. 
 

І. Принцип модульності полягає в організації процесу оволодіння учнями 

змістовими модулями; використання методів і прийомів навчально-виховних 

заходів, основною метою яких є активна самостійно-творча пізнавальна 

діяльність учнів. 
 

Для врахування цього принципу в процесі виробничої практики ми 

застосовуємо метод творчих проектів. 
 

Під час розробки творчих проектів важливо сформувати у майбутніх 

фахівців розуміння структури і складу технологічного процесу в узагальненому 

вигляді та забезпечити перенесення засвоєних теоретичних знань технології 

приготування страв та кулінарних виробів в найрізноманітніші ситуації. Під час 

виконання завдань проекту учні можуть працювати у групах, які об’єднані 

єдиною метою пошуку нестандартного креативного розв’язання. 
 

Саме під час застосування методу проектів у навчанні в майбутніх фахівців 

формується готовність до професійної діяльності разом із розвитком: 

організаційно-мотиваційних умінь, яким сприяє організація бригадної форми 

роботи учнів, спрямованої на пошук нестандартного розв’язання виробничої 

проблеми; креативних умінь, набуття яких відбувається у процесі створення 

учнями нової, невідомої раніше, суспільно-корисної моделі страви або 
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кулінарного виробу, що несе в собі не тільки удосконалення рецептури, а й 

відповідає певним потребам населення; діяльнісних умінь, в ході проведення 

аналізу існуючих аналогів та останніх досягнень інновацій у технології 

виробництва страв та кулінарних виробів та під час розробки учнями різних 

варіантів розв’язування поставленого завдання; дослідницьких умінь під час 

дослідження майбутніми фахівцями ефективності висунутих гіпотез для 

прийняття єдиного правильного розв’язання. 
 

ІІ. Принцип методичного консультування є обов’язковим елементом у 

процесі виробничої практики, що сприяє науковому обґрунтуванню навчання, 

координує дії майбутніх фахівців у необхідному напрямку. 
 

Цей принцип передбачає консультативну допомогу учням у процесі 

виробничої практики. Для координування дій майбутніх фахівців в процесі 

виробничої практики нами створено систему технологічних задач за такою 

класифікацію: розрахункові, проблемно-виробничі, виробничо орієнтовані. 

Враховуючи, що в основі навчальної діяльності майбутніх фахівців харчової 

галузі лежить технологічний процес приготування страв, ми вводимо поняття 

технологічної задачі, під якою розуміємо задачу, що потребує від учнів 

розв’язання виробничих ситуацій, які можуть виникнути під час технологічного 

процесу первинної обробки сировини та приготування страв. 
 

Технологічні розрахункові задачі ми використовуємо для відтворення 

учнями основних понять технологічного процесу первинної обробки сировини, 

виготовлення страв й застосування їх на практиці. 
 

Проблемно-виробничі задачі орієнтовані на вирішення проблем, що 

виникають під час виробничих ситуацій. Проблемно-виробничі задачі, як і 

розрахункові, мають певний алгоритм розв’язування. Робота з цим алгоритмом 

формує лише деякі навички розв’язання виробничих ситуацій. 
 

Формування діяльнісних, креативних, дослідницьких та організаційно-

мотиваційних умінь вимагає розв’язання задач, для яких відсутній алгоритм 
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розв’язування, в основі яких лежить професійна спрямованість майбутніх 

фахівців харчової галузі. 
 

Професійна навчальна задача представляє собою розв’язування 

виробничих ситуацій або проблем, які пов’язані з виробничою діяльністю 

фахівця. Виходячи з цього, ми використовуємо поняття виробничо орієнтованої 

задачі, її розв’язування спирається на пошук нової, невідомої раніше, 

креативної ідеї, аналізу даних, обґрунтування результату. Розв’язування таких 

задач сприяє формуванню готовності до професійної діяльності. 
 

ІІІ. Принцип організаційної динамічності полягає у забезпеченні 

можливостей зміни змісту виробничої практики з урахуванням динаміки 

соціального замовлення і потреб ринку праці. 
 

Забезпеченню динамічності підготовки майбутніх фахівців харчової галузі 

уможливлюється під час застосування ігор, про які Г.К. Селевко зазначає, що це 

вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та засвоєння 

суспільного досвіду, в якому складається та вдосконалюється самоуправління 

поведінкою [34]. 
 

Реалізацію цього принципу ми бачимо за рахунок застосування ігрових 

технологій, під час під час належної організації самостійної роботи майбутніх 

фахівців і управління нею. Організація цієї роботи передбачає складання звіту з 

виробничої практики, згідно заданого варіанту відповідно до методичних 

рекомендацій. У ході складання звіту учням пропонується розглянути замість 

традиційних страв класичної кулінарії, існуючі фірмові страви з урахуванням 

національних традицій, культури нації тощо. Створення нової страви або 

кулінарного виробу передбачає удосконалення рецептурного складу продукції, 

що спирається на нові тенденції у приготуванні їжі, досягнення науки і техніки. 
 

У процесі виконання цих завдань сприяє спостерігається набуття студентами 

зазначених вище узагальнених професійних умінь. 
 

ІV Принцип гнучкості та партнерства передбачає побудову навчальної 

програми таким чином, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та 
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професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям 

учнів. 
 

Цей принцип зумовлює створення різнорівневих тестів, опитування, 

розв’язування технологічних задач різної складності, надання повної 

самостійності в обиранні шляху розв’язування завдань творчих проектів. 
 

Аналіз досліджень показав, що диференціація навчання, як спосіб його 

індивідуалізації, стимулює суспільну активність особистості. Як на один із 

шляхів диференційного підходу до навчання більшість вчених вказує 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), а саме використання електронних 

інтелектуальних ігор, тестуючих програм електронних підручників, в 

результаті чого досягається: проведення вхідної діагностики знань, з наступним 

аналізом потреб у навчанні; створенням індивідуального темпу засвоєння; 

застосуванням індивідуального контролю і самоконтролю після досягнення 

визначеної мети навчання. 
 

V. Принцип пріоритетності змістової й організаційної самостійності та 

зворотного зв’язку ґрунтується на створенні методики самостійної роботи 

майбутніх фахівців в процесі виробничої практики. 
 

Організація та управління самостійною роботою майбутніх фахівців 

передбачає: постійне та оперативне консультування, оцінку вступних, 

проміжних і кінцевих результатів, внесення коректив у проектування. 

Активність майбутніх фахівців під час самостійної роботи в процесі виробничої 

практики можлива лише при наявності індивідуального плану виконання 

самостійної роботи. Крім того, основою самостійної роботи є ефективне її 

організаційно-методичне забезпечення, що визначає організаційні умови та має 

містити: інформаційне забезпечення, методичні рекомендації щодо складання 

звіту з виробничої практики, банк контрольно-діагностичних засобів. 

Використовуючи електронне організаційно-методичне забезпечення учні мають 

можливість самостійно опанувати будь-яку тему в процесі складання звіту з 

виробничої практики. 
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Нами було розроблено електронний навчально-методичний комплекс 

(ЕНМК), який включає в себе: програму практики, електронний підручник з 

виробничого навчання, комплект презентації теоретичного матеріалу, список 

літератури, тестуючі програми (Додаток А). Структуру ЕНМК пояснюють 

викладачі на зборах перед проведенням виробничої практики, індивідуальна 

робота з ним сприяє формуванню креативних, діяльнісних, організаційно-

мотиваційних та дослідницьких умінь. 
 

VІ. Принцип науковості та прогностичності полягає у встановленні стійких 

зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями та останніми 

досягненнями науки та техніки. 
 

Цей принцип реалізується під час роботи майбутніх фахівців над творчими 

проектами. Майбутнім фахівцям харчової галузі пропонується розробити 

технологію й рецептуру нової страви, враховуючи існуючий аналог, принципи 

збалансованого харчування і поєднання харчових продуктів. Учні виконують 

творчий проект самостійно за допомогою організаційно-методичного 

забезпечення. В процесі розробки творчих проектів учні повинні представити 

розв’язання виробничого завдання, що запропонував викладач; теоретично 

обґрунтувати свій варіант розв’язання, який передбачає застосування базових 

теоретичних знань; запропонувати стислу характеристику методів роботи; 

представити основні результати роботи та обговорити їх з членами своєї 

бригади, тобто у визначеному діапазоні пошуку знайти найефективніший 

розв’язок; довести раціональність та доцільність прийнятого розв’язку; 

представити висновки та розроблену документацію проекту. 
 

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що реалізація 

запропонованих принципів організації навчального процесу в процесі 

виробничої практики та врахування її особливостей сприяє формуванню 

готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю, а існуючі традиційні методи, форми і засоби потребують доповнення. 
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РОЗДІЛ 2 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1 Обґрунтування педагогічних умов формування готовності 

до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі 
 

у процесі виробничої практики 
 
 

 

Дотримуючись думки Ю.К. Бабанського, що ефективність педагогічного 

процесу залежить від умов, в яких цей процес проходить, ми вважаємо, що 

реалізація методів, форм та засобів навчання для ефективного формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів в процесі 

виробничої практики вимагає розробки педагогічних умов [2]. 
 

Під педагогічними умовами формування готовності до професійної 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю ми будемо 

розуміти обставини процесу навчання, які є результатом відбору, 

конструювання і застосування елементів змісту, форм, методів і засобів 

навчання, сприяючих ефективному розв’язанню досліджуваного процесу. 
 

У результаті вивчення та аналізу наукових джерел нами визначені 

педагогічні умови, які сприятимуть формуванню готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики. 
 

Перед початком виробничої практики ми пропонуємо проводити 

діагностування з метою виявлення прогалин у знаннях і вміннях майбутніх 

фахівців та обрання певних методів та форм навчання. Педагогічна діагностика 

передбачає отримання інформації про рівень розвитку вмінь, здатностей 

контрольованого об’єкта. 
 

Отже, з метою виявлення рівня підготовленості майбутніх фахівців до 

виробничої практики перед її початком проводиться контрольний зріз у вигляді 
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тестування. Тестування майбутніх фахівців може проводитися за допомогою 

засобів ІКТ. Спираючись на результати діагностування викладач коригує 

методичне забезпечення певного виду виробничої практики із створенням 

таких методичних настанов, що доступно розкривають перед учнями-

практикантами весь спектр їхніх обов’язків на виробництві, допомагають у 

розв’язанні складних питань, сприяють кращій адаптації у виробничих умовах, 

уможливлюють набуття узагальнених професійних умінь в процесі професійної 

діяльності. 
 

Враховуючи це, сформулюємо першу педагогічну умову формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчового профілю у 

процесі виробничої практики: діагностування стану сформованості 

узагальнених професійних умінь, що лежать в основі підготовки майбутніх 

фахівців до професійної діяльності, коригування методичного забезпечення 

виробничої практики з огляду на результати діагностування. 
 

Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців 

харчового профілю найбільш успішно здійснюється через забезпечення 

позитивної мотивації до майбутньої професії, а в процесі виробничої практики 
 

– передбачає посилення їхньої самомотивації. 
 

Розрізняють внутрішню мотивацію, коли спонукання до діяльності 

визначається особистими цілями суб’єкта, та зовнішню мотивацію, коли 

спонукання до діяльності визначається цілями, заданими ззовні, шляхом 

примусу, її ще називають стимулюванням. 
 

Розвиток внутрішньої мотивації майбутніх фахівців ми бачимо через 

розв’язання проблемно-виробничих задач, які представляють собою умову 

максимально наближену до виробничих ситуацій. Розв’язання таких задач 

уможливлює глибоке уявлення майбутніх фахівців про технологічний процес 

виробництва продукції, проблемні ситуації, що можуть виникнути на 

виробництві, сприяє пошуку шляхів розв’язування цих ситуації. Під час 

організації розв’язання проблемно-виробничих задач у майбутніх фахівців 
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формується розуміння необхідності застосування теоретичних знань та вмінь і 

як результат – стійка внутрішня мотивація у їх отриманні. 
 

Важливим методом розвитку внутрішньої мотивації майбутніх фахівців 

харчової галузі, на нашу думку, є творчий проект. Створення творчого проекту 

орієнтовано на самостійну діяльність майбутніх фахівців та припускає 

розв’язання виробничої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання 

евристичних методів навчання, а з іншого – застосування теоретичних знань з 

усіх дисциплін харчового профілю, нових досягнень науки та техніки. 

Результатом виконаних творчих проектів повинен бути суспільно-корисний 

продукт, готовий до впровадження у виробництво. 
 

Розв’язання професійно-орієнтованих задач неможливо без опрацювання 

та аналізу великої кількості інформації, тому одним з основних засобів їхнього 

розв’язання виступають ІКТ, зокрема, електронний навчально-методичний 

комплекс (п.1.2). 
 

ЕНМК інтегрує в собі теоретичний курс з технології приготування 

продукції ресторанного господарства, довідника, задачника та забезпечує: 

послідовність опрацювання теоретичних знань, що уможливлює застосування 

їх на практиці (розбір прикладів, методів розв’язання системи технологічних 

задач, відпрацювання навичок розв’язання цих задач, проведення самостійних 

досліджень щодо створення творчого проекту та формування мотивів 

подальшої професійної діяльності; самоконтроль якості придбаних знань і 

здібностей; дослідницьку діяльність; економію часу). 
 

Отже, застосування описаних вище методів, форм і засобів навчання 

забезпечує реалізацію другої педагогічної умови формування готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої 

практики, що полягає в аксіологічному забезпеченні формування готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності шляхом посилення їхньої 

мотивації до навчання, прагнення до самореалізації через упровадження у 

виробничу практику елементів професійної діяльності. 
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Будь-яка професійна діяльність повинна супроводжуватися самооцінкою 

(рефлексія), без якої неможливе становлення компетентного фахівця. 
 

Враховуючи, що формування умінь в процесі виробничої практики 

майбутніх фахівців харчової галузі відбувається поетапно, перед початком 

виробничої практики учням необхідно визначити вміння, якими вони повинні 

оволодіти. Надалі, під час вступних інструктажів передбачається початкове 

оволодіння практикантами вміннями через копіювання дій наставника. Тоді, в 

процесі самостійної роботи на підприємстві учні вже намагаються самостійно 

осмислити необхідність точного виконання практичних завдань. Під час 

заключного інструктажу майбутній фахівець аналізує сформовані вміння з 

метою їх вдосконалення і корегування. 
 

Вважаємо надзвичайно перспективним включення до навчального 

процесу такого виду практико-орієнтованих технологій як тренінги. Під 

тренінгом доцільно розуміти комплекс вправ, які планомірно здійснюються з 

метою формування та вдосконалення умінь та навичок, підвищення 

ефективності діяльності [29]. Цей комплекс вправ здійснюється за методикою, 

розробленою на науковій основі під керівництвом кваліфікованого фахівця. 
 

Отже, формування вмінь в процесі виробничої практики має будуватися 

поетапно, через систему «ознайомлення – осмислення – самоаналіз». Учні не 

просто навчаються певним професійним діям, а усвідомлюють їх, що веде його 

до глибокого осмислення конкретних способів діяльності, до їх систематизації, 

узагальнення, самоаналізу здійснених технологічних операцій, прийомів, що в 

цілому сприяє формуванню готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців харчової галузі, визначенню їх позиції в такій діяльності. 
 

Забезпечення суб’єктивної позиції майбутніх фахівців, на нашу думку, 

можливо за умов запропонованого нами виробничо-орієнтованого діалогу 

(п.1.2.). Як зазначалося у попередньому розділі, такий діалог забезпечує 

активну взаємодію всіх учасників виробничої практики (учень – керівник 

практики від підприємства, учень – керівник практики від навчального закладу, 
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учень – учень). В свою чергу, активна взаємодія всіх учасників виробничої 

практики уможливлює включення практикантів у реальний виробничий процес, 

в якому вони відчувають себе суб’єктами професійної діяльності. Таким чином, 

третя педагогічна умова полягає у формуванні у майбутніх фахівців досвіду 

рефлексивного аналізу власної навчальної діяльності під час виробничої 

практики з метою вироблення суб’єктивної позиції щодо їх професійної 

діяльності. 
 

Систематизуємо методи, форми і засоби організації виробничої практики, 

що мають забезпечити виокремлені нами педагогічні умови формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчового профілю 

(табл. 2.1). 
 

Таблиця 2.1 
 

Систематизація методів, форм і засобів організації виробничої 

практики майбутніх фахівців харчової галузі 

Педагогічні умови Методи, форми Засоби Результат, 

       що 

       очікується 
     

Діагностування стану Проблемні Система  

сформованості  методи, метод технологічних  

узагальнених професійних проекту,  задач  

умінь,  що  лежать  в  основі мозковий  штурм   

підготовки майбутніх виробничо  
Формування 

фахівців до професійної орієнтований 
 

 
готовності 

діяльності, коригування діалог – групова, 
 

 
до 

методичного забезпечення індивідуальна 
 

 
професійної 

виробничої практикиз форми 
  

  
діяльності 

огляду на результати 
   

   
майбутніх 

діагностування 
    

    

фахівців 
       

Аксіологічне забезпечення Проблемні, Виробничо 

харчової 
формування готовності евристичні орієнтовані 

галузі 
майбутніх фахівців до методи, ігри, задачі,  мережа  

професійної діяльності метод проектів, internet  

шляхом посилення їхньої виробничо   

мотивації донавчання, орієнтований   
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прагнення до самореалізації діалог –   

через упровадження у індивідуальна та   

виробничу  практику групова форми    

елементів  професійної     

діяльності        
       

Формування в майбутніх Проблемні  Система  

фахівців   досвіду методи,  технологічних  

рефлексивного аналізу виробничо  задач, ЕНМК  

власної   навчальної орієнтований    

діяльності  під час діалог –   

виробничої практики з індивідуальна    

метою   вироблення форма    

суб’єктивної  позиції     

майбутнього  фахівця     

харчової галузі щодо  його     

професійної діяльності      
         

 

 

Отже, обґрунтування і визначення педагогічних умов уможливили 

формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової 

галузі у процесі виробничої практики. 

 

 

2.2 Експериментальна перевірка педагогічних умов формування готовності 

до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі 

виробничої практики 
 

Дoсліднo-експериментaльну рoбoту булo спрямoвaнo нa перевірку 

ефективнoсті впрoвaдження педагогічних умов формування готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі під час виробничої 

практики. 
 

Oснoвнoю метoю дoсліднo-експериментaльнoї рoбoти булo oтримaння 

неoбхідних і дoстaтніх експериментaльних дaних для дoслідження мехaнізмів 

впливу рoзрoблених метoдик нa підвищення рівня сформованості узагальнених 

професійних умінь майбутніх фахівців за результатами проходження 

виробничої практики і oцінки їх пoрівняльнoї ефективнoсті. Для перевірки 
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ефективності рівнів сформованості узагальнених професійних умінь майбутніх 

фахівців за результатами проходження виробничої практики були застосовані 

критерії сформованості таких умінь майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

У педагогічному експерименті взяли участь 38 майбутніх фахівців, 8 

викладачів, 6 фахівців підприємств харчової промисловості. 
 

Нa пeршому eтaпі, констатувальному, ми з’ясували рівень сформованості 

узагальнених професійних умінь, що лежать в основі підготовки майбутніх 

фахівців до професійної діяльності. Для визначення рівнів сформованості 

узагальнених професійних умінь майбутніх фахівців харчової галузі нами 

виділені рівні: продуктивно-творчий, частково-пошуковий, репродуктивний. 
 

Продуктивно-творчий рівень характеризуються стійкою мотиваційною 

спрямованістю на досягнення вищих результатів у практичній діяльності, до 

розкриття власних можливостей у майбутній професійній діяльності, ціннісним 

ставленням до майбутньої професії, прагненням до самовдосконалення та 

саморозвитку; чіткою сформованістю системи знань, вмінням застосувати їх у 

професійних умовах, сформованістю узагальнених професійних умінь, 

розумінням сутності змісту, цілей та завдань професійної діяльності, 

обізнаністю із методами та способами виконання професійних завдань. 
 

Частково-пошуковий рівень характеризуються мотивацією на досягнення 

основних результатів у практичній діяльності, позитивним ставленням до 

майбутньої професії, вмінням організовувати власний пізнавальний інтерес, 

прагненням до самовдосконалення та саморозвитку; сформованістю 

узагальнених професійних умінь, достатнім ступенем розвиненості прийомів 

розумової діяльності, володінням методами, способами і досвідом розв’язання 

професійних завдань за допомогою викладача. 
 

Репродуктивний рівень характеризуються невизначеним інтересом до 

майбутньої професії, відсутністю мотиваційної спрямованості на досягнення 

конкретних результатів у практичній діяльності, невмінням здійснювати 

самоконтроль, самоаналіз й самооцінку результатів професійної діяльності. Для 
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учнів характерна безсистемність одержаних знань та узагальнених професійних 

умінь, інертне ставлення та небажання поглиблювати знання. Учні не вміють 

використовувати набуті знання та вміння у професійній діяльності. 
 

Ми вивчали умови забезпечення процесу формування креативних, 

діяльнісних, організаційно-мотиваційних, дослідницьких умінь майбутніх 

фахівців під час розв’язування системи технологічних задач; визначили вплив 

чинників на процес розвитку узагальнених професійних умінь; перевіряли на 

практиці дієвість теорії про структуру узагальнених професійних умінь, про 

механізми їх розвитку у майбутніх фахівців; оцінили рівні сформованості 

мотивації майбутніх фахівців на основі аналізу анкетного матеріалу, даних 

спостережень і критеріального-орієнтувального тестування. Результати 

констатувального етапу експерименту наведені у таблиці 2.2 та на рис 2.1. 
 

Таблиця 2.2 
 

Рівні сформованості узагальнених професійних умінь 

за результатами констатувального етапу експерименту 

 

 

Групи Рівні сформованості узагальнених професійних Разом 

   умінь    
        

 Репродуктивний Частково- Продуктивно-  

   пошуковий творчий  
        

 К-ть % К-ть % К-ть % К-ть 

 осіб  осіб  осіб  осіб 
        

Контрольна група 10 55.56 5 27.78 3 16.67 18 
        

Експериментальна 12 60 6 30 2 10 20 

група        
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Рис. 2.1 Рівні сформованості узагальнених професійних умінь 

Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту 
 

дозволив зробити висновки про низький рівень сформованості узагальнених 

професійних умінь майбутніх фахівців, про наявність труднощів, що виникають 
 

у майбутніх практикантів. Відтак, за результатами констатувального етапу 

експерименту ми дійшли висновку щодо необхідності здійснення 

цілеспрямованої, спеціально організованої роботи з формування готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі під час виробничої 

практики. 
 

Наступний, формувальний eтaп, передбачав упровадження трьох 

педагогічних умов, яке комплексно відбувалось в процесі виробничої практики 

на підприємствах ресторанного господарства. Організація і проведення 

виробничої практики в експериментальних групах відбувалася із застосуванням 

розробленого нами методичного інструментарію (п.2.1). Учні закладів фахової 

передвищої освіти контрольних груп проходили виробничу практику за 

традиційною методикою. 
 

Спостерігаючи за динамікою розвитку узагальнених професійних умінь 

майбутніх фахівців експериментальних і контрольних груп на завершальному 

етапі експериментального дослідження нами було проведено діагностичне 

тестування. Про ефективність впливу запропонованих нами педагогічних умов 

формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчової 

галузі у процесі виробничої практики свідчить узагальнений аналіз результатів 
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щодо рівнів креативних, діяльнісних, організаційно-мотиваційних та 

дослідницьких умінь. 
 

Результати формувального етапу експерименту наведені у таблиці 2.3 та на 

рис 2.2. 
 

Таблиця 2.3 
 

Рівні сформованості узагальнених професійних умінь 
 

за результатами формувального етапу експерименту 
 

Групи Рівні сформованості узагальнених професійних Разом 

   умінь    
        

 Репродуктивний Частково- Продуктивно-  

   пошуковий творчий  
        

 К-ть % К-ть % К-ть % К-ть 

 осіб  осіб  осіб  осіб 
        

Контрольна група 8 44.44 6 33.33 4 22.23 18 
        

Експериментальна 6 30 8 40 6 30 20 

група        
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Рис. 2.2 Рівні сформованості узагальнених професійних умінь 
 

Як виднo, за результатами експерименту, рівень сформованості 

узагальнених професійних умінь в експериментальній групі після проходження 

виробничої практики значно вищий, ніж в контрольнійі. 
 

Отже, аналіз рівнів сформованості узагальнених професійних умінь 

майбутніх фахівців харчової галузі в цілому підтвердив ефективність 

впровадження педагогічних умов, що були апробовані в ході експерименту. 
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ВИСНОВКИ 
 

У процесі наукового дослідження ми дійшли наступних висновків: 
 

Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців 

харчової галузі зумовлене необхідністю здійснення якісної практичної 

підготовки в закладах фахової передвищої освіти, з огляду її стану, що не 

повністю відповідає вимогам до підготовки сучасного фахівця. На основі 

аналізу педагогічної, психологічної і методичної літератури з проблеми 

дослідження виявлено сучасні підходи щодо формування готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі, серед яких значне 

місце відводиться компетентнісному підходу. 
 

Класифіковано та надано характеристику узагальненим професійним 

умінням майбутніх фахівців харчової галузі: креативним, діяльнісним, 

організаційно-мотиваційним, дослідницьким. 
 

Виокремлено роль виробничої практики у формуванні готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі, з’ясовано її місце і 

значення у процесі навчання. 
 

З’ясовано чинники, що сприяють формуванню готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців харчової галузі у процесі виробничої практики, а 

саме: прагнення працювати з обраної спеціальності; усвідомлення сутності та 

значущості узагальнених професійних умінь у подальшій професійній 

діяльності; прагнення до самореалізації у професійній діяльності. Показано, що 

поетапна підготовка майбутніх фахівців до їхньої майбутньої професійної 

діяльності під час виробничої практики сприяє розвитку узагальнених 

професійних умінь майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження дозволив нам визначити такі педагогічні умови, які ефективно 

сприятли формуванню готовності до професійної діяльності: діагностування 

стану сформованості узагальнених професійних умінь, коригування 

методичного забезпечення виробничої практики з огляду на результати 
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діагностування; аксіологічне забезпечення формування готовності майбутніх 

фахівців до професійної діяльності через упровадження у виробничу практику 

елементів професійної діяльності; формування в майбутніх фахівців досвіду 

рефлексивного аналізу власної навчальної діяльності під час виробничої 

практики. 
 

У рeзультaті нaшoгo eкспeримeнтaльнoгo дoсліджeння доведено, що 

реалізація виокремлених педагогічних умов сприяє підвищенню рівнів 

сформованості узагальнених професійних умінь майбутніх фахівців, у 

результаті чого забезпечується готовність майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. 
 

Реагуючи на виклики та вимоги часу, заклади фахової передвищої освіти 

повинні концептуально змінювати свою роботу в підготовці фахівця 

кулінарного профілю, враховуючи специфіку конкретної професійної 

діяльності. Освітній процес підготовки фахівців кулінарного профілю повинен 

включати теоретичний, практичний компоненти й особистісну готовність. 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
Основою ЕНМК є його інтерактивна частина, яка може бути реалізована  

за допомогою комп’ютера. До нього входять: програма практики, електронні 

підручники; електронний довідник; електронний лабораторний практикум; 

комп’ютерна тестуюча система.  

Приклад програми виробничої практики  
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Приклади використання електронних посібників  
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Приклади комп’ютерної тестуючої програми 
 

Дисципліна «Виробниче навчання»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дисциліна «Устаткування підприємств харчування»  
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Додаток Б 
АНКЕТА  

для учнів закладів фахової передвищої освіти 

Шановний друг!  

Для проведення дослідження, пов'язаного з вивченням сучасного стану 

організації і проведення виробничої практики і формування професійно-

практичної компетентності майбутнього фахівця в період виробничої практики, 

просимо Вас відповісти на поставлені питання в анкеті (необхідне підкресліть 

або допишіть). На підставі Ваших відповідей будуть розроблені практичні 

рекомендації по вдосконаленню підготовки майбутніх фахівців харчової галузі. 

Анкетування проводиться анонімно. Результати використовуватимуться тільки 

в наукових цілях.  

Заздалегідь дякуємо Вам за участь в роботі! 

 

1. Ваше відношення до професії, яку Ви опановуєте :  
а) дуже подобається; б) 

подобається; в) не 

дуже подобається; г) не 

подобається;  
д) важко 

відповісти; е) інше. 
 

2. Чи плануєте Ви працювати за отриманою професією: 

а) так, планую;  
б) не панірую, але отримана професія мені 
згодиться; в) планую, якщо не буде іншого вибору;  
г) інше ____________________________________________________. 

 
3. Наскільки Вас влаштовує рівень організації виробничої 

підготовки (практики) у Вашому закладі освіти:  

а) повністю влаштовує;  

б) не зовсім влаштовує; 

в) не влаштовує; 

г) інше _____________________________________________________. 
 

4. Чи зрозумілі Вам обов'язки практиканта на практиці: 

а) так;  

б) ні. 
 

5. Про ваші обов'язки на практиці Ви дізналися: (Можна виділити 
декілька відповідей, але не більше трьох).  

а) з методичного забезпечення;  
б) від керівника практики від закладу освіти; 

в) від керівника практики від підприємства; 

г) від керівника або працівника 

підприємства; д) від однокурсників; 
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е) від викладача кафедри. 

6. Метою практики є:  

а) закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні 

спеціальних дисциплін;  

б) формування умінь застосовувати отримані знання з практики 
(формування готовності до професійної діяльності);  

в) інша _____________________________________________________.  

7. Що Вас не задовольняє в організації і здійсненні професійного 

навчання за Вашим фахом? (Можна виділити декілька відповідей, але не більше 

трьох).  
а) недостатній рівень викладання теоретичних знань по спеціальних 

дисциплінах;  
б) недосконала організація виробничого навчання; 

в) недосконала організація виробничої практики; 

г) недостатня допомога викладачів;  
д) низький рівень навчально-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення;  
е) відсутність індивідуалізації в процесі професійного навчання;  
ж) морально-психологічний клімат не сприяє ефективному оволодінню 

професією;  
з) інше _______________________________________________________. 

8. Які Ваші стосунки з викладачами, керівниками практики :  

а) хороші; 

б) з одними -- хороші, з іншими - ні; 

в) нейтральні; 

г) погані;  

9. Чи вважаєте Ви, що на сьогодні зміст виробничої практики 
відповідає розвитку науки, динамічним змінам в швацькій промисловості:  

а) так; 

б) немає; 

в) важко відповісти. 

10. Як Ви оцінюєте кваліфікаційний рівень керівників практики 

від підприємства: 

а) вони кваліфіковані фахівці і хороші педагоги;  
б) вони кваліфіковані фахівці, але не можуть налагодити контакти із 

студентами;  
в) керівникам практики від підприємства мають низьку кваліфікацію;  
г) керівники практики від підприємства байдуже, як їх сприймають і як 

опановують професію студенти;  
11. Хто частіше, при необхідності, допомагав Вам в процесі 

проходження практики :  
а) викладачі;  
б) керівники практик від закладу освіти; 

в) керівники практик від підприємства; 
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г) однокурсники; 

д) не допомагав ніхто;  

12. Як змінилося ваше уявлення про майбутню професію після 

проходження практики:  
а) не змінилося;  
б) стала більше 

подобатися; в) менше 
подобається г) інше  

13. Як Ви оцінюєте рівень сформованості у Вас узагальнених 

професійних умінь після проходження виробничої практики (за 100-бальною 

шкалою) : 

до 60; 

60-70; 

71-80; 

81-90; 

91-100.  
14. Назвіть чинники, що вплинули на рівень сформованості 

узагальнених професійних умінь студента :  
а) доступне і зрозуміле методичне забезпечення; 

б) супровід керівником від закладу освіти; в) 

супровід керівником підприємства; 

г) технологічний рівень базового підприємства;  
д) лояльність відношення працівників на базовому підприємстві.  

15. Назвіть основні мотиви, що спонукали Вас підвищити рівень 
узагальнених професійних умінь в процесі проходження практики :  

а) отримати високу оцінку за результатами 

практики; б) забезпечити майбутній кар'єрний ріст;  
в) отримати адекватну роботу після закінчення закладу 

освіти; г) задоволення вибраною професією.  
16. Яка причина низького рівня сформованості узагальнених 

професійних умінь у Вас? (Можна виділити декілька відповідей, але не більше 

трьох).  
а) невисокий рівень викладання теоретичних знань по спеціальних 

дисциплінах;  
б) незадовільний рівень придбаних умінь, навичок, обумовлений 

(підкреслити) :  
➢ низька кваліфікація викладачів;

  

➢ низька кваліфікацією керівників практик;
  

➢ слабке матеріально-технічне забезпечення учбового процесу;
  

➢ мала самостійність в процесі практичного оволодіння професією;
  

➢ незадовільна допомога з боку керівників практик; в) 
маленькі терміни виробничої практики;

  

г) власне незадовільне відношення до оволодіння професією; 

Дякуємо Вам за участь в роботі! 


