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ВСТУП 

 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у Закладі вищої освіти. Практика передбачає отримання 

здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне 

практичне навчання здобувачів вищої освіти, починаючи з 1-го курсу і до 

випуску. Строки проведення практик визначені в навчальному плані. 

Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі отриманих у вищому навчальному закладі 

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Дана наскрізна програма складена на підставі і відповідно до Положення 

«Про проведення практики студентів Вищих навчальних закладів», 

затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 

1993 року, та Положення «Про проведення практики здобувачів вищої освіти в 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та 

послідовність її проведення при одержання потрібного достатнього обсягу 

практичних знань відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів. 
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I. ВИДИ ПРАКТИК 

 

Навчальним планом підготовки фахівців галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» кваліфікації 

«бакалавр з готельно-ресторанної справи», «магістр з готельно-ресторанної 

справи» передбачені такі види практик: 

№ 

п 

Вид практики Курс Семестр Кількість 

ECTS 

кредитів 

Кількість 

годин 

1 Навчальна практика в закладах 

ГРГ всіх видів і форм власності 

2 2 0 0 

2 Виробнича практика в закладах 

ГРГ всіх видів і форм власності 

2, 3, 4 4, 6, 8 0 0 

3 Виробнича практика в закладах 

ГРГ всіх видів і форм власності (у 

магістрів) 

1 2 9 270 

4 Переддипломна практика 2 3 3 90 

 

Наскрізна програма є основним документом, який визначає обсяг, строки 

і загальний порядок проведення практичних занять здобувачів вищої освіти. 

Після проведення практики керівники практик від навчального закладу 

складають письмовий звіт про виконання програми практики та вказують обсяг 

виконаної роботи в процесі її проходження. В звіті повинні висвітлюватись такі 

питання: 

1. Завдання, місце та час проведення практики. 

2. Умови та особливості проходження практики. 

3. Дотримання здобувачами вищої освіти правил з техніки безпеки. 

4. Ступінь і якість виконання практики здобувачами вищої освіти. 
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II. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ 

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Особистісні компетентності 

1. Проникати в сутність технологічних операцій та процесів виробництва 

продукції ГРГ, свідомо використовувати теоретичні знання.  

2. Формувати власну оцінку та самооцінку.  

3. Підвищувати рівень особистої свідомості та культури.  

4. Володіння знаннями, що сприяють професійному розвитку, 

формуванню загальної культури й соціалізації особистості, її схильності до 

етичних цінностей. 

5. Володіння знаннями із освітньої та наукових складових підготовки, 

необхідними для професійного здійснення наукової діяльності та проведення 

власного наукового дослідження. 

6.  Володіння на високому рівні методологією наукової та освітньої 

діяльності, здатність швидко адаптуватися до змін і професійно застосовувати 

новітні освітні технології  

7. Здатність проводити ґрунтовні дослідження, результати яких мають 

теоретичне та практичне значення.  

8. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 

джерел, застосовувати з цією метою технічні засоби, економіко-математичні 

методи і моделі, інформаційне та програмне забезпечення. 

9. Володіння на академічному рівні навичками письмової та усної 

комунікації іноземною мовою. 

10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми, генерувати 

нові ідеї, здатність самостійно продукувати і приймати рішення. 

11. Володіння навичками міжособистісної взаємодії, вміння працювати в 

команді, налагоджувати контакт з різними за віком, характером і статусом 

людьми. 
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12. Здатність виявляти ініціативу, повагу до інших людей, брати на себе 

відповідальність за певну ділянку роботи, здатність розділити успіхи свого 

колективу, мотивувати колектив та рухатися до спільної мети. 

15. Використовувати різні джерела інформації.  

16 Адекватно ставитись до критики.  

17 Уміти презентувати свій продукт.  

 

Соціальні компетентності 

1. Дотримуватись правил колективної співпраці.  

5. Діяти в дусі справедливості, гуманності, доброзичливості, 

турботливості, людяності, великодушності щодо споживачів.  

6. Діяти на засадах доброзичливості до споживачів.  

7. Вміти вести бесіду в обсязі необхідного спілкування в соціально-

побутовій, культурній та інших сферах.  

8. Чітко визначати та користуватися двома формами ділового мовлення: 

усним і писемним.  

9. Розуміти та сприймати культуру поведінки та етичні норми спілкування.  

10. Розуміти інших людей незалежно від їх національності, культурних, 

релігійних та інших ознак.  

Загальні професійні компетентності 

1. Здатність до застосування категоріального апарату, новітніх теорій, 

концепцій, технологій та методів, необхідних для розв’язання комплексних 

проблем у галузі професійної діяльності. 

2.  Здатність до глибокого управлінського мислення та навичок 

аналітичного рівня щодо систематизації даних 

3.Спроможність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи 

наукових досліджень, які спрямовані на пізнання досліджуваних явищ та 

розуміння складних виробничих процесів  

4.Здатність вникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо 

використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.  
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5. Здатність нести персональну відповідальність за діяльність окремих 

співробітників і всієї групи  

6. Спроможність впровадження раціональних схем планування та 

організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та 

кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх 

виконання. 

7. Здатність до оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку 

організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та 

спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів 

організації. 

8. Спроможність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і 

вміння йти на виправданий ризик. 

9. Здатність брати участь у доборі, оцінюванні, найманні, розвитку та 

вивільненні персоналу підприємства (підрозділу) згідно з трудовим 

законодавством. 

10. Здатність застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції 

для розв’язання комплексних проблем у сфері професійної діяльності, 

адаптувати їх до умов змінного середовища. 
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III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Мета та завдання навчальної практики 

Навчальна практика здобувачів вищої освіти галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є важливою 

складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної 

практики здобувач вищої освітии не тільки закріплюють і поглиблюють 

теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних 

навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики практичної діяльності. 

В період навчальної практики здобувач вищої освіти стає учасником 

практичної діяльності із застосування знань і вмінь із виготовлення кулінарної 

продукції, спілкування з гостями закладу, оформлення та видачі замовлень. 

Метою навчальної практики здобувачів вищої освіти є: полягає в 

ознайомленні здобувачів вищої освіти І курсу зі змістом їх майбутньої професії, 

з характером та сферою професійної діяльності, з особливостями практичної 

діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, перспективами 

майбутньої професійної діяльності. 

Визначена мета навчальної практики досягається через вирішення таких 

завдань: 

1. знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-

професійною програмою напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», а 

також навчальним планом підготовки фахівця із готельної і ресторанної справи; 

2. визначення місця і ролі фахівця із готельно-ресторанної справи у 

закладах готельно-ресторанного господарства; 

3. знайомство із загальними вимогами до рівня підготовки фахівця з 

готельно-ресторанної справи на основі компетентністного підходу, його знань, 

навичок та умінь;  

4. формування концептуальної моделі фахівця з готельно-ресторанної 

справи та його ролі в структурі підприємства, а також системи загальних та 

професійних компетенцій; 
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5. визначення сфер майбутньої професійної діяльності; 

6. визначення перспектив розвитку готельного та ресторанного 

господарства в Україні. 

Організація навчальної практики 

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу ПЗВО 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» навчальна 

практика здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» проводиться на першому курсі у другому семестрі. 

Тривалість навчальної практики 2 тижні. 

При визначенні змісту, а також місця проходження навчальної практики 

враховуються:  

- наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються 

здобувач вищої освіти-практикант; 

- бажання здобувача вищої освіти щодо визначення місця 

проходження практики. 

Тривалість робочого дня здобувач вищої освіти-практикант 

встановлюється відповідно до тривалості робочого дня працівників закладів 

ГРГ що відповідає трудовому законодавству України. 

Керівництво навчальною практикою 

Керівництво навчальною практикою здійснюють: 

- завідувач кафедри; 

- курсові керівники практики; 

- керівники базових органів або структур; 

- спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються здобувачі вищої 

освіти-практиканти. 

Кафедра  

1. Щороку (за два місяці до початку практики) укладає договори із 

закладами ГРГ всіх видів і форм власності, що є базовими органами для 

проходження навчальної практики на один календарний рік та за два місяці до 

початку практики, погоджує з керівниками даних закладів програму та 
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календарні графіки проходження навчальної практики здобувачами вищої 

освіти. 

2. Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід 

роботи у відповідних місцях проходження практики. 

3. Разом з адміністрацією закладів ГРГ організовує екскурсії 

здобувачів вищої освіти на підприємства, в установи та організації; міжнародні 

та регіональні науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти та 

викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи. 

4. Забезпечує керівників та адміністрацію базами практик, а також 

здобувачів вищої освіти-практикантів програмами навчальної практики. 

5. Здійснює контроль за організацією та проведенням навчальної 

практики здобувачів вищої освіти безпосередньо на місцях, а також за 

виконанням її строків та змістом. 

6. Декан факультету несе відповідальність за організацію та 

проведення практики. 

Керівник навчальної практики від кафедри 

1. До початку практики відвідує базові місця проведення навчальної 

практики. 

2. Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу 

здобувачів вищої освіти на практику (інструктаж про порядок проходження 

практики та т.і.). 

3. Забезпечує високу якість проходження практики здобувачами 

вищої освіти та її відповідність навчальному плану та програмі 

(відповідальність за такий вид роботи несе завідувач кафедрою). 

4. Здійснює курівництво науково-дослідною роботою здобувачів 

вищої освіти, яка передбачена засіданням кафедри. 

5. Здійснює контроль за забезпеченням підприємствами, установами 

та організаціями належних умов для трудової діяльності здобувачів вищої 

освіти відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює 
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проведення із здобувачами вищої освіти обов’язкових інструктажів з охорони 

праці та техніки безпеки. 

6. Контролює дотримання здобувачами вищої освіти-практикантами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7. Розглядає звіти здобувачів вищої освіти з практики, дає відгук щодо 

їх роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення 

навчальної практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно 

удосконалення теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

8. Здійснює навчально-методичне керівництво практикою. 

9. Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з 

керівниками практикою на місцях. 

Відповідальність за організацію навчальної практики на підприємствах, 

установах, організаціях покладається на відповідних керівників. 

Загальне керівництво навчальною практикою здобувачів вищої освіти 

покладається наказом керівника підприємства, установи, організації на одного з 

провідних фахівців. 

Підприємства, установи та організації, які є базами навчальної 

практики 

1. Організовують та проводять навчальну практику здобувачів вищої 

освіти відповідно до Положення про навчальну практику здобувачів вищої 

освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» та 

програми практики. 

2. Надають здобувачам вищої освіти відповідно до програми місця для 

проходження практики, забезпечують найбільшу ефективність проходження 

практики. 

3. Створюють необхідні умови для отримання здобувачами вищої 

освіти за період навчальної практики знань зі спеціальності. 

4. Додержуються узгоджених з факультетом календарних графіків 

проходження практики. 
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5. Надають здобувачам вищої освіти-практикантам можливість 

використовувати матеріали та літературу, законодавчі та підзаконні акти та 

процесуальну документацію, яка є на місці проходження навчальної практики. 

6. Всебічно сприяють та здійснюють допомогу щодо підбору 

матеріалів для написання курсових робіт. 

7. Проводять передбачені обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та 

охорони праці. 

8. Забезпечують та контролюють виконання здобувачами вищої 

освіти-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які 

встановлені на місці проходження практики. 

9. Можуть покладати, у випадку необхідності, наказом керівника 

підприємства, установи, організації стягнення на здобувачів вищої освіти-

практикантів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку, та 

доповідати про це ректору Університету або деканові факультету. 

10. Несуть повну відповідальність за нещасні випадки із здобувачами 

вищої освіти, які проходять навчальну практику на підприємстві, установі, 

організації. 

Керівник навчальною практикою здобувачів вищої освіти від 

підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів 

1. Здійснює підбір досвідчених кадрів, до яких прикріплює здобувачів 

вищої освіти-практикантів або безпосередньо самостійно керує їх працею. 

2. Разом з керівником практики від кафедри організовує та контролює 

роботу здобувачів вищої освіти відповідно до програми практики та графіку її 

проходження. 

3. Забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці та 

техніки безпеки. 

4. Забезпечує участь здобувачів вищої освіти у науково-

винахідницькій роботі. 

5. Сприяє виконанню здобувачами вищої освіти їх індивідуальних 

завдань і обов’язків відповідно до програми навчальної практики. 
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6. Організовує спільно з керівником практики від кафедри 

проведення лекцій та докладів, круглих столів, консультацій, зустрічей із 

провідними фахівцями-юристами. 

7. Контролює дотримання здобувачами вищої освіти трудової 

дисципліни та повідомляє на факультет (кафедру) про всі випадки порушення 

здобувачами вищої освіти-практикантами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, а також про винесені здобувачам вищої освіти дисциплінарні 

стягнення. 

8. Здійснює облік роботи здобувачів вищої освіти-практикантів. 

9. Організовує спільно з керівником практики від кафедри 

переміщення здобувачів вищої освіти на робочих місцях з метою отримання 

більш універсальних практичних знань; 

10. Контролює ведення здобувачами вищої освіти виконання 

індивідуальних завдань, звітів; складає на здобувачів вищої освіти-практикантів 

характеристики, які повинні містити відомості щодо виконання здобувачем 

вищої освіти програми практики, індивідуальних завдань, а також відомості про 

відношення здобувача вищої освіти до праці та про виконання доручень. 

Обов’язки здобувача вищої освіти-практиканта 

У період проходження навчальної практики здобувач вищої освіти-

практикант зобов’язаний: 

1. Не пізніше, як за 3 дні до початку навчальної практики, отримати 

від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, 

ознайомитись з програмою навчальної практики та отримати інші необхідні 

документи. 

2. Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники 

Державні та галузеві стандарти, які знадобляться при проходженні навчальної 

практики. 

3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до підприємства, які 

визначені для проходження навчальної практики, представитись керівнику 
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практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого 

приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики. 

4. Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою 

навчальної практики та керівника практики, дотримуватись правил 

внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни. 

5. Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи 

підприємства, в якому здобувач вищої освіти проходить практику, організацією 

діловодства, обліку, звітності. 

6. Приймати активну участь у житті колективу, в якому здобувач 

вищої освіти проходить навчальну практику. 

7. Набути елементарні професійні навики праці на посадах працівника 

закладу ГРГ, сформувати уміння правильно складати оперативні та інші 

документи. 

8. Вести індивідуальне завдання практики, відображати в ньому зміст 

виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками; 

9. Скласти письмовий звіт про виконання програми навчальної 

практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами 

представити на кафедру в зазначений строк. 

Зміст навчальної практики 

Практична частина передбачає дослідження закладів готельно-

ресторанного господарства за такою структурою: назва закладу; юридична 

адреса; асортимент продукції та послуг, що надаються споживачам; цінові 

характеристики продукції; додаткові послуги, інтер’єр торговельних залів та 

номерного фонду; реклама закладу; рівень обслуговування; основний 

контингент споживачів послуг; склад виробничих та торгівельних приміщень; 

оснащеність виробництва устаткуванням, меблями, посудом тощо. 

Написання звіту передбачає складання плану, логічне викладення 

інформації, яку отримали на лекції та практичних заняттях, результатів 

безпосередніх досліджень у процесі самостійної роботи в закладах 
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ресторанного господарства, обробки спеціальної та періодичної літератури; 

інформації з Інтернет-джерел згідно з рекомендованим змістом звіту. 

Документи та звітність за підсумками навчальної практики 

Після закінчення навчальної практики здобувач вищої освіти 

зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:  

- письмовий звіт, 

- індивідуальне завдання на практику, 

- характеристику з місця проходження практики; 

- матеріали практики (25 аркушів). 

Звіт 

Особливе місце серед підсумкової документації навчальної практики 

займає звіт про проходження навчальної практики, який має містити наступні 

відомості: 

- строки проходження навчальної практики; 

- назва підприємства, установи, організації в яких здобувач вищої 

освіти проходив навчальну практику; їх коротка характеристика та специфіка 

діяльності; 

- які умови були створені керівництвом підприємства, установи, 

організації для проходження здобувачами вищої освіти навчальної практики; 

- зміст робіт, які були виконані здобувачам вищої освіти за період 

проходження навчальної практики, послідовність та процесуальні особливості 

їх виконання; 

- коротка характеристика вивчених здобувачами вищої освіти 

документів у роботі з якими брав участь здобувач вищої освіти; 

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані 

здобувачами вищої освіти, та їх результати; 

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження навчальної 

практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті; 

- виробниче обладнання, яке застосовувалось при виконанні 

технологічних операцій та інших дій; 
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- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали 

у здобувача вищої освіти за час проходження навчальної практики; 

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності підприємтв, на 

яких здобувач вищої освіти проходив практику; 

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості 

викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності навчальної 

практики. 

Індивідуальне завдання на практику (додаток 1) 

Кожний здобувач вищої освіти, який направляється до базових структур 

для проходження навчальної практики, одержує на кафедрі індивідуальне 

завдання на практику. 

За час проходження практики, здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відображати в індивідуальному завданні зміст та обсяг виконаної ним роботи 

щодня, а саме: 

- участь здобувача вищої освіти-практиканта у виконанні 

технологічних процесів, та при роботі з документами; 

- зміст спостережень здобувача вищої освіти за роботою виробничих 

цехів та відділів підприємств, установ, організацій у сфері ГРГ. 

Індивідуальне завдання на практику підписує керівник навчальної 

практики та свій підпис скріплює печаткою. 

Характеристика 

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому 

повинно бути відображено: 

- рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- відношення здобувачів вищої освіти до виконання практичних обов’язків; 

- його бажання оволодіти професією; 

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; 

- індивідуальні якості здобувачів вищої освіти, та т.і. 

Характеристику складає та підписує керівник навчальної практики, а 

також затверджується його керівником та скріплюється печаткою. 
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Матеріали навчальної практики 

До матеріалів навчальної практики належать: приклади рецептур 

фірмових страв закладу, меню та барна карта, приклади оформлених чеків та 

бланки замовлень. 

Всі ці матеріали складає здобувач вищої освіти самостійно або вони 

повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи 

необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами 

діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в 

матеріалах навчальної практики повинен складати не менш як 25 аркушів. 

Захист звіту 

Здобувач вищої освіти захищає свій звіт про проходження навчальної 

практики та її підсумки на засіданні комісії кафедри в строк, який передбачено 

календарним графіком проходження навчальної практики. Кращі звіти за 

підсумками навчальної практики, що повністю відповідають вимогам 

навчальних програм – можуть бути заслухані на науково-практичних 

конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів. 

При оцінюванні роботи здобувача вищої освіти за час навчальної 

практики враховуються звіт, характеристика здобувача вищої освіти за період 

проходження практики, індивідуальне завдання, матеріали практики, а також 

якість їх оформлення. 

Результати захисту звітів за підсумками навчальної практики 

оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в 

деканат факультету ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика». 

Здобувачі вищої освіти, які не виконали програму навчальної практики та 

одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або 

одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження навчальної 

практики - проходять практику знов в період літніх канікул. 
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Ті здобувачі вищої освіти, які не пройшли практику та не захистили звіт 

до початку нового навчального року, відраховуються із числа здобувачів вищої 

освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Норми оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики 

По закінченню здобувачем вищої освіти проходження практики керівник 

перевіряє індивідуальне завдання, надану з бази практики характеристику та 

інші матеріали, з якими практикант працював (25 друкованих аркушів), 

затверджує (попередньо) звіт і виставляє загальну оцінку.  

Здобувачам вищої освіти виставляється диференційований залік в 

заліковій книжці. Нормами оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час 

проходження практики слугує шкала ЕСТS, згідно з якою робота здобувача 

вищої освіти-практиканта оцінюється за наступними критеріями: 

1. Ведення індивідуального графіку, в якому фіксується зміст і всі 

види робіт, які виконував здобувач вищої освіти-практик (0–20 балів). 

2. Наявність характеристики від керівника бази практики (0–20 балів). 

3. Наявність звіту про проходження практики (0–20 балів). 

4. Наявність документів або їх копій, з якими здобувач вищої освіти-

практикант працював (0–20 балів). 

5. Наявність у здобувача вищої освіти-практиканта достатніх знань 

про характер і особливості діяльності бази практики, а також положень 

нормативно-правових актів, що регламентують дану діяльність (0–20 балів). 
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IV. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

  

Мета та завдання виробничої практики 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» ПЗВО «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» є важливою складовою частиною навчального процесу. 

При проходженні виробничої практики здобувача вищої освіти не тільки 

закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення 

загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та 

навики практичної діяльності. В період виробничої практики здобувач вищої 

освіти стає учасником практичної діяльності із застосування  

Тому метою виробничої практики здобувачів вищої освіти є: вивчення 

технологічних процесів у закладах ГРГ. Одержання навичок робочих професій: 

офіціантів, кухарів, барменів. 

Завдання практики : 

- знайомство з основними та допоміжними службами закладу ресторанного 

господарства; 

- вивчення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність ресторанних 

закладів; 

- загальне знайомство із функціональною організацією процесів основних 

служб та виробництв; 

- практичне засвоєння технології робочої професії сфери ресторанного бізнесу. 

Організація виробничої практики 

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу ПЗВО 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» виробнича 

практика здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» проводиться на другому, третьому, четвертому курсах у четвертому, 

шостому, восьмому семестрах. 

Тривалість виробничої практики 4 тижні. 
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При визначенні змісту, а також місця проходження виробничої 

практики враховуються:  

- наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються 

здобувач вищої освіти-практиканти; 

- бажання здобувача вищої освіти щодо визначення місця проходження 

практики. 

Тривалість робочого дня здобувача вищої освіти-практиканта 

встановлюється відповідно до тривалості робочого дня працівників 

підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству 

України. 

Керівництво навчальною практикою 

Керівництво навчальною практикою здійснюють: 

- завідувач кафедри; 

- курсові керівники практики; 

- керівники базових органів або структур; 

- спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються здобувачі вищої 

освіти-практиканти. 

Кафедра  

7. Щороку (за два місяці до початку практики) укладає договори із 

закладами ГРГ всіх видів і форм власності, що є базовими органами для 

проходження навчальної практики на один календарний рік та за два місяці до 

початку практики, погоджує з керівниками даних закладів програму та 

календарні графіки проходження навчальної практики здобувачами вищої 

освіти. 

8. Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід 

роботи у відповідних місцях проходження практики. 

9. Разом з адміністрацією закладів ГРГ організовує екскурсії 

здобувачів вищої освіти на підприємства, в установи та організації; міжнародні 

та регіональні науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти та 

викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи. 
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10. Забезпечує керівників та адміністрацію базами практик, а також 

здобувачів вищої освіти-практикантів програмами навчальної практики. 

11. Здійснює контроль за організацією та проведенням навчальної 

практики здобувачів вищої освіти безпосередньо на місцях, а також за 

виконанням її строків та змістом. 

12. Декан факультету несе відповідальність за організацію та 

проведення практики. 

Керівник навчальної практики від кафедри 

10. До початку практики відвідує базові місця проведення навчальної 

практики. 

11. Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу 

здобувачів вищої освіти на практику (інструктаж про порядок проходження 

практики та т.і.). 

12. Забезпечує високу якість проходження практики здобувачами 

вищої освіти та її відповідність навчальному плану та програмі 

(відповідальність за такий вид роботи несе завідувач кафедрою). 

13. Здійснює курівництво науково-дослідною роботою здобувачів 

вищої освіти, яка передбачена засіданням кафедри. 

14. Здійснює контроль за забезпеченням підприємствами, установами 

та організаціями належних умов для трудової діяльності здобувачів вищої 

освіти відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює 

проведення із здобувачами вищої освіти обов’язкових інструктажів з охорони 

праці та техніки безпеки. 

15. Контролює дотримання здобувачами вищої освіти-практикантами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

16. Розглядає звіти здобувачів вищої освіти з практики, дає відгук щодо 

їх роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення 

навчальної практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно 

удосконалення теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

17. Здійснює навчально-методичне керівництво практикою. 
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18. Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з 

керівниками практикою на місцях. 

Відповідальність за організацію виробничої практики на підприємствах, 

установах, організаціях покладається на відповідних керівників. 

Загальне керівництво виробничою практикою здобувачів вищої освіти 

покладається наказом керівника підприємства, установи, організації на одного з 

провідних фахівців. 

Обов’язки здобувача вищої освіти-практиканта 

У період проходження виробничої практики здобувач вищої освіти-

практикант зобов’язаний: 

Не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від 

керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, 

ознайомитись з програмою виробничої практики та отримати інші необхідні 

документи. 

Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та 

підручники, зразки оформлення документації, які нададуть значну допомогу 

при проходженні виробничої практики. 

Своєчасно (у призначений строк) прибути до підприємства, які визначені 

для проходження виробничої практики, представитись керівнику практики, 

отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до 

виконання завдань, що передбачені програмою практики. 

Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою виробничої 

практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього 

трудового розпорядку та трудової дисципліни. 

Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи закладу, 

в якому здобувач вищої освіти проходить практику, організацією діловодства, 

обліку, звітності. 

Приймати активну участь у житті колективу, в якому здобувач вищої 

освіти проходить виробничу практику. 
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Набути елементарні професійні навики праці на посадах офіціанта, 

кухаря, бармена, покоївки. адміністратора, сформувати уміння правильно 

складати оперативні документи. 

Вести індивідуальне завдання на практику, відображати в ньому зміст 

виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками; 

Скласти письмовий звіт про виконання програми виробничої практики, 

належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на 

кафедру в зазначений строк. 

Зміст виробничої практики 

Здобувач вищої освіти повинен ознайомитись із закладом ресторанного 

господарства; технікою безпеки, режимами праці та відпочинку у закладі. 

Визначити назва, тип, клас, місце розташування закладу ресторанного 

господарства, потужність. Режим роботи закладу ресторанного господарства, 

штатний розклад. Контингент споживачів, комплекс послуг закладу та умови їх 

надання. Ознайомитись з особливостями організації роботи у сфері 

ресторанного бізнесу. 

Пройти загальне знайомство с технологічними процесами основних служб 

та виробництв ресторанного комплексу, ознайомитися з роботою офіціанта, 

кухаря, бармена. 

При проходженні виробничої практики на посаді офіціанта: на підставі 

набутих теоретичних знань здобувач вищої освіти-практикант повинен 

навчитись:  

 обслуговувати відвідувачів у закладах ресторанного господарства; 

 сервірувати столи за попередньо оплачені путівки ,чеки, талони;  

 одержувати у костельна необхідний інвентар та посуд;  

 зустріти гостей та провести їх до столиків, допомогти сісти;  

 консультувати гостей з питань надання ресторанних послуг; 

 допомогти у виборі страв та напоїв; 

 приймати замовлення від гостей та проводити розрахунок з 

відвідувачами; 
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 подавати страви та напої. При виявленні не якісних страв та напоїв 

провести їх заміну та повідомити адміністратору; 

 забезпечити заміну страв столових приборів;  

 виконувати прибирання столів. Виконувати заміну скатертин та 

серветок .  

 стежити за збереженням інвентарю та посуду;  

 здавати у бухгалтерію рахунки та інші звітні документи. 

При проходженні виробничої практики на посаді кухаря здобувач вищої 

освіти-практикант повинен навчитись:  

 виконанню допоміжних робіт під час виготовлення страв та 

кулінарних виробів.  

 очистці, доочистці картоплі, плодів, фруктів, ягід, до чи після їх миття 

за допомогою ножів та інших пристосувань.  

 первинній переробці зелені та зелених овочів.  

 нарізці хліба, овочів, зелені. 

 первинній обробці продуктів.  

 прийманню та здачі зміни. 

 прибиранню робочого місця, пристроїв та механізмів. 

При проходженні виробничої практики на посаді бармена здобувач вищої 

освіти-практикант повинен навчитись: 

 проводити обслуговування гостей за барною стійкою готовими до 

споживання безалкогольними та слабоалкогольними напоями, 

 кондитерськими виробами, з приготуванням асортименту алкогольних 

та без алкогольних напоїв, холодних та гарячих напоїв з додержанням 

правил подачі. 

 одержання напоїв, продуктів та продукції та збереження їх з 

урахуванням необхідних режимів та правил.  

 оформлення вітрини та барної стійки додержання барної стійки у 

порядку.  
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 експлуатація та обслуговування відео – та звуковідтворювальної 

апаратури. 

 здійснювати контроль за дотриманням відвідувачами культури 

поведінки. 

 дотримання механізмів , пристосувань та інвентарю у належному 

стані. 

Документи та звітність за підсумками виробничої практики  

Після закінчення виробничої практики здобувач вищої освіти 

зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:  

- письмовий звіт, 

- індивідуальне завдання на практику, 

- характеристику з місця проходження практики; 

- матеріали практики (50 аркушів). 

Звіт 

Особливе місце серед підсумкової документації виробничої практики 

займає звіт про проходження виробничої практики, який має містити наступні 

відомості: 

- строки проходження виробничої практики; 

- назва підприємства, установи, організації в яких здобувач вищої освіти 

проходив виробничу практику; їх коротка характеристика та специфіка 

діяльності; 

- які умови були створені керівництвом підприємства, установи, організації 

для проходження здобувачем вищої освіти виробничої практики; 

- зміст робіт, які були виконані здобувачем вищої освіти за період 

проходження виробничої практики, послідовність та особливості їх виконання; 

- коротка характеристика вивчених здобувачем вищої освіти операцій при 

роботі яких брав участь здобувач вищої освіти; 

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані здобувачем 

вищої освіти, та їх результати; 
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- колізійні питання, які виникли в процесі проходження виробничої 

практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті; 

- технологічне обладнання яким користувався здобувач вищої освіти під 

час проходження практики; 

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у 

здобувачів вищої освіти за час проходження виробничої практики; 

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності підприємств, установ, 

організацій, на яких здобувач вищої освіти проходив практику; 

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання 

навчальних дисциплін, підвищення ефективності виробничої практики. 

Індивідуальне завдання на практику 

Кожний здобувач вищої освіти, який направляється до базових структур 

для проходження виробничої практики, одержує на тій кафедрі, за якою його 

закріплено згідно наказу. За час проходження практики, здобувач вищої освіти 

зобов’язаний робити відмітки в індивідуальному плані та відображувати в 

ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме: 

- участь здобувача вищої освіти-практиканта у виконанні технологічних 

операцій та інших дій при обслуговуванні клієнтів; 

- зміст спостережень здобувачів вищої освіти за підприємствами, 

установами, організаціями. 

Індивідуальне завдання на практику підписує керівник виробничої 

практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою. 

Характеристика 

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому 

повинно бути відображено: 

- рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- відношення здобувачів вищої освіта до виконання практичних обов’язків; 

- його бажання оволодіти професією; 

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; 

- індивідуальні якості здобувачів вищої освіти, та т.і. 
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Характеристику складає та підписує керівник виробничої практики 

базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється 

печаткою. 

Матеріали виробничої практики 

Всі ці матеріали складає здобувач вищої освіти самостійно або вони 

повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи 

необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами 

діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в 

матеріалах виробничої практики має складати не менш як 100 аркушів. 

Захист звіту 

Здобувач вищої освіти захищає свій звіт про проходження виробничої 

практики та її підсумки на засіданні кафедри в строк, який передбачено 

календарним графіком проходження виробничої практики. Кращі звіти за 

підсумками виробничої практики, що повністю відповідають вимогам 

навчальних програм – можуть бути заслухані на науково-практичних 

конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів. 

При оцінюванні роботи здобувача вищої освіти за час виробничої 

практики враховуються звіт, характеристика здобувача вищої освіти за період 

проходження практики, індивідуальне завдання, матеріали практики, а також 

якість їх оформлення. 

Результати захисту звітів за підсумками виробничої практики та висновки 

кафедри оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які 

передаються в деканат ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика». 

Здобувачі вищої освіти, які не виконали програму виробничої практики та 

одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або 

одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження виробничої 

практики - проходять практику знов в період літніх канікул. 
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Ті здобувачі вищої освіти, які не пройшли практику та не захистили звіт 

до початку нового навчального року, відраховуються із числа здобувачів вищої 

освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Норми оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики 

По закінченню проходження практики керівник перевіряє індивідуальне 

завдання на практику, надану з бази практики характеристику, процесуальні, 

нормативні документи та інші матеріали, з якими практикант працював (50 

друкованих аркушів), затверджує (попередньо) звіт і виставляє загальну оцінку.  

Здобувачам вищої освіти виставляється диференційований залік в 

заліковій книжці. Нормами оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час 

проходження практики слугує шкала ЕСТS, згідно з якою робота здобувача 

вищої освіти-практиканта оцінюється за наступними критеріями: 

5. Ведення індивідуальне завдання на практику, в якому фіксується 

зміст і всі види робіт, які виконував здобувач вищої освіти-практик (0 – 20 

балів). 

6. Наявність характеристики від керівника бази практики (0 – 20 

балів). 

7. Наявність звіту про проходження практики (0 – 20 балів). 

8. Наявність документів або їх копій, з якими здобувач вищої освіти-

практикант працював (0 – 20 балів). 

9. Наявність у здобувача вищої освіти-практиканта достатніх знань 

про характер і особливості діяльності бази практики, а також положень 

нормативно-правових актів, що регламентують дану діяльність (0 – 20 балів). 
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V. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

(для магістрів) 

  

Мета та завдання виробничої практики 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» ПЗВО «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» є важливою складовою частиною навчального процесу 

та підготовки магістрів. Вона проводиться на 1 курсі навчання в магістратурі у 

ІІ семестрі і триває 6 тижнів. При проходженні виробничої практики здобувачі 

вищої освіти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, 

одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а 

й набувають уміння та навики практичної діяльності. В період виробничої 

практики здобувач вищої освіти стає учасником практичної діяльності із 

застосування  

Тому метою виробничої практики здобувачів вищої освіти є: вивчення 

технологічних процесів у закладах ГРГ. Одержання компетенцій адміністратора 

ресторанного залу, розпорядника банкету, рецепціоніста та керуючого готелем, 

керівника закладу ГРГ. 

Завдання практики : 

- знайомство з основними та допоміжними службами закладу ресторанного 

господарства; 

- вивчення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність ресторанних 

закладів; 

- загальне знайомство із функціональною організацією процесів основних 

служб та виробництв; 

- практичне засвоєння технології робочої професії сфери ресторанного бізнесу. 

Організація виробничої практики 

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу ПЗВО 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» виробнича 
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практика здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» проводиться на першому курсі магістратури у другому семестрі. 

Тривалість виробничої практики 6 тижнів. 

При визначенні змісту, а також місця проходження виробничої практики 

враховуються:  

- наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються 

здобувачі вищої освіти-практиканти; 

- бажання здобувача вищої освіти щодо визначення місця проходження 

практики. 

Тривалість робочого дня здобувача вищої освіти-практиканта 

встановлюється відповідно до тривалості робочого дня працівників 

підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству 

України. 

Керівництво навчальною практикою 

Керівництво навчальною практикою здійснюють: 

- завідувач кафедри; 

- курсові керівники практики; 

- керівники базових органів або структур; 

- спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються здобувачі вищої 

освіти-практиканти. 

Кафедра  

1. Щороку (за два місяці до початку практики) укладає договори із закладами 

ГРГ всіх видів і форм власності, що є базовими органами для проходження 

навчальної практики на один календарний рік та за два місяці до початку 

практики, погоджує з керівниками даних закладів програму та календарні 

графіки проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти. 

2. Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід роботи у 

відповідних місцях проходження практики. 

3. Разом з адміністрацією закладів ГРГ організовує екскурсії здобувачів 

вищої освіти на підприємства, в установи та організації; міжнародні та 
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регіональні науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти та 

викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи. 

4. Забезпечує керівників та адміністрацію базами практик, а також здобувачів 

вищої освіти-практикантів програмами навчальної практики. 

5. Здійснює контроль за організацією та проведенням навчальної практики 

здобувачів вищої освіти безпосередньо на місцях, а також за виконанням її 

строків та змістом. 

6. Декан факультету несе відповідальність за організацію та проведення 

практики. 

Керівник навчальної практики від кафедри 

1. До початку практики відвідує базові місця проведення навчальної практики. 

2. Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу здобувачів 

вищої освіти на практику (інструктаж про порядок проходження практики та 

т.і.). 

3. Забезпечує високу якість проходження практики здобувачами вищої освіти 

та її відповідність навчальному плану та програмі (відповідальність за такий 

вид роботи несе завідувач кафедрою). 

4. Здійснює курівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, 

яка передбачена засіданням кафедри. 

5. Здійснює контроль за забезпеченням підприємствами, установами та 

організаціями належних умов для трудової діяльності здобувачів вищої освіти 

відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює проведення 

із здобувачами вищої освіти обов’язкових інструктажів з охорони праці та 

техніки безпеки. 

6. Контролює дотримання здобувачами вищої освіти-практикантами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7. Розглядає звіти здобувачів вищої освіти з практики, дає відгук щодо їх 

роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення 

навчальної практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно 

удосконалення теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 
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8. Здійснює навчально-методичне керівництво практикою. 

9. Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з керівниками 

практикою на місцях. 

Відповідальність за організацію виробничої практики на підприємствах, 

установах, організаціях покладається на відповідних керівників. 

Загальне керівництво виробничою практикою здобувачів вищої освіти 

покладається наказом керівника підприємства, установи, організації на одного з 

провідних фахівців. 

Обов’язки здобувачів вищої освіти-практиканта 

У період проходження виробничої практики здобувач вищої освіти-

практикант зобов’язаний: 

Не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від 

керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, 

ознайомитись з програмою виробничої практики та отримати інші необхідні 

документи. 

Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та 

підручники, зразки оформлення документації, які нададуть значну допомогу 

при проходженні виробничої практики. 

Своєчасно (у призначений строк) прибути до підприємства, які визначені 

для проходження виробничої практики, представитись керівнику практики, 

отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до 

виконання завдань, що передбачені програмою практики. 

Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою виробничої 

практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього 

трудового розпорядку та трудової дисципліни. 

Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи закладу, 

в якому здобувач вищої освіти проходить практику, організацією діловодства, 

обліку, звітності. 

Приймати активну участь у житті колективу, в якому здобувач вищої 

освіти проходить виробничу практику. 
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Набути елементарні професійні навики праці на посадах офіціанта, 

кухаря, бармена, покоївки. адміністратора, сформувати уміння правильно 

складати оперативні документи. 

Вести індивідуальне завдання на практику, відображати в ньому зміст 

виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками; 

Скласти письмовий звіт про виконання програми виробничої практики, 

належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на 

кафедру в зазначений строк. 

Зміст виробничої практики 

Здобувач вищої освіти повинен ознайомитись із закладом ресторанного 

господарства; технікою безпеки, режимами праці та відпочинку у закладі. 

Визначити назва, тип, клас, місце розташування закладу ресторанного 

господарства, потужність. Режим роботи закладу ресторанного господарства, 

штатний розклад. Контингент споживачів, комплекс послуг закладу та умови їх 

надання. Ознайомитись з особливостями організації роботи у сфері 

ресторанного бізнесу. 

Пройти загальне знайомство с технологічними процесами основних служб 

та виробництв ресторанного комплексу, ознайомитися з роботою офіціанта, 

кухаря, бармена. 

При проходженні виробничої практики на посаді адміністратора 

ресторану:  

- на підставі набутих теоретичних знань здобувач вищої освіти-практикант 

повинен навчитись:  

 забезпеченню ефективної роботи і культурного обслуговування 

відвідувачів ресторану, створення комфортних умов; 

 консультуванню відвідувачів з питань надання послуг закладу, 

ознайомлення з меню; 

 контролювати та оформлення залу, створення рекламних буклетів; 

  закупівлі товару, введення товару в програму забезпечення реалізації 

продуктів; 
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  контролювати за чистотою залу, правильне обслуговування 

офіціанта, контроль кухні та продовольчих приміщень; 

  проводити розрахунок клієнтів, контроль рахунків; 

  закривати та відкривати зміни; 

  проводити аналіз затрат та прибутку при кінці дня, тижня; 

  приймати участь у створенні  меню та калькуляційних карт; 

  приймати замовлення на банкети та вечірок, проводити розрахунок 

цін; 

  формувати сезонні пропозиції для заохочення нових клієнтів; 

 здавати у бухгалтерію рахунки та інші звітні документи. 

При проходженні виробничої практики на посаді адміністратора готелю 

здобувач вищої освіти-практикант повинен навчитись:  

 забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування 

клієнтів, створенню для них комфортних умов. 

 здійснювати контроль за своєчасною підготовкою номерів до прийому 

прибуваючих до готелю, дотриманням чистоти в готелі, регулярною зміною 

білизни в номерах, збереженням майна й устаткування. 

 інформувати проживаючих у готелі про надані додаткові платні 

послуги, приймає замовлення на їх виконання і контролювати їх виконання. 

 надавати усні довідки, що стосуються готелю, розташування міських 

визначних пам'яток, видовищних, спортивних споруд і т.д. 

 приймати й оформляти необхідні документи. 

 здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок 

керівництва організації. 

 контролювати дотримання працівниками організації трудової і 

виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог 

виробничої санітарії і гігієни. 

 вживати заходи до вирішення конфліктів, що виникають при 

обслуговуванні проживаючих. 
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 розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням 

клієнтів і проводити відповідні організаційно-технічні заходи. 

 інформувати керівництво організації про наявні недоліки в 

обслуговуванні клієнтів, вживає заходів до їх ліквідації. 

 

При проходженні виробничої практики на посаді розпорядника банкетної 

зали здобувач вищої освіти-практикант повинен навчитись: 

 організовувати процесу обслуговування, керувати роботою офіціантів, 

буфетників, прибиральниць торгових приміщень, мийників посуду, працівників 

сервізних, різьбярів хліба, швейцарів, а також музикантів та артистів оркестру; 

 здійснювати розстановку офіціантів по робочих місцях, визначає 

ділянки роботи, складає графіки виходу на роботу;  

 вести облік робочого часу офіціантів; 

 забезпечувати своєчасну і правильну підготовку залу до відкриття, 

наявність меню та прейскурантів;  

 проводити інструктаж офіціантів перед початком роботи,  

 перевіряти утримання приміщень торгової групи (торгового залу, 

буфета, вестибюля, гардеробу), дотримання працівниками залу єдиної форми 

одягу, правил особистої гігієни. 

 здійснювати контроль за сервіровкою столів, а також дотриманням 

правил торгівлі, дисципліни цін у залі;  

 контролювати своєчасність і правильність складання офіціантами 

реєстрів рахунків, здачі виторгу в касу і копій в підзвіт;  

 стежити за правильністю оформлення рахунків офіціантами, за 

експлуатацію торгових меблів;  

 зустрічати гостей, пропонуючи місця за столиками;  

 забезпечувати пред’явлення офіціантами книги скарг та пропозицій на 

першу вимогу відвідувачів;  

 розв’язувати конфлікти, які виникають між працівниками залу та 

відвідувачами;  
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 брати участь в оформленні залу, складанні програми обслуговування 

і в складанні меню. 

 

Документи та звітність за підсумками виробничої практики  

Після закінчення виробничої практики здобувач вищої освіти 

зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:  

- письмовий звіт, 

- індивідуальне завдання на практику, 

- характеристику з місця проходження практики; 

- матеріали практики (50 аркушів). 

Звіт 

Особливе місце серед підсумкової документації виробничої практики 

займає звіт про проходження виробничої практики, який має містити наступні 

відомості: 

- строки проходження виробничої практики; 

- назва підприємства, установи, організації в яких здобувач вищої освіти 

проходив виробничу практику; їх коротка характеристика та специфіка 

діяльності; 

- які умови були створені керівництвом підприємства, установи, організації 

для проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики; 

- зміст робіт, які були виконані здобувачами вищої освіти за період 

проходження виробничої практики, послідовність та особливості їх виконання; 

- коротка характеристика вивчених здобувачами вищої освіти операцій при 

роботі яких брав участь здобувач вищої освіти; 

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані 

здобувачами вищої освіти, та їх результати; 

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження виробничої 

практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті; 

- технологічне обладнання яким користувався здобувач вищої освіти під 

час проходження практики; 
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- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у 

здобувачів вищої освіти за час проходження виробничої практики; 

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності підприємств, установ, 

організацій, на яких здобувач вищої освіти проходив практику; 

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання 

навчальних дисциплін, підвищення ефективності виробничої практики. 

Індивідуальне завдання на практику 

Кожний здобувач вищої освіти, який направляється до базових структур 

для проходження виробничої практики, одержує на тій кафедрі, за якою його 

закріплено згідно наказу. За час проходження практики, здобувач вищої освіти 

зобов’язаний робити відмітки в індивідуальному плані та відображувати в 

ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме: 

- участь здобувача вищої освіти-практиканта у виконанні технологічних 

операцій та інших дій при обслуговуванні клієнтів; 

- зміст спостережень здобувачів вищої освіти за підприємствами, 

установами, організаціями. 

Індивідуальне завдання на практику підписує керівник виробничої 

практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою. 

Характеристика 

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому 

повинно бути відображено: 

- рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- відношення здобувачів вищої освіти до виконання практичних обов’язків; 

- його бажання оволодіти професією; 

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; 

- індивідуальні якості здобувачів вищої освіти, та т.і. 

Характеристику складає та підписує керівник виробничої практики 

базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється 

печаткою. 

Матеріали виробничої практики 
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Всі ці матеріали складає здобувач вищої освіти самостійно або вони 

повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи 

необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами 

діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в 

матеріалах виробничої практики має складати не менш як 100 аркушів. 

Захист звіту 

Здобувач вищої освіти захищає свій звіт про проходження виробничої 

практики та її підсумки на засіданні кафедри в строк, який передбачено 

календарним графіком проходження виробничої практики. Кращі звіти за 

підсумками виробничої практики, що повністю відповідають вимогам 

навчальних програм – можуть бути заслухані на науково-практичних 

конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів. 

При оцінюванні роботи здобувачів вищої освіти за час виробничої 

практики враховуються звіт, характеристика здобувача вищої освіти за період 

проходження практики, індивідуальне завдання, матеріали практики, а також 

якість їх оформлення. 

Результати захисту звітів за підсумками виробничої практики та висновки 

кафедри оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які 

передаються в деканат ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика». 

Здобувачі вищої освіти, які не виконали програму виробничої практики та 

одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або 

одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження виробничої 

практики - проходять практику знов в період літніх канікул. 

Ті здобувачі вищої освіти, які не пройшли практику та не захистили звіт 

до початку нового навчального року, відраховуються із числа здобувачів вищої 

освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Норми оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики 

По закінченню проходження практики керівник перевіряє індивідуальне 

завдання на практику, надану з бази практики характеристику, процесуальні, 
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нормативні документи та інші матеріали, з якими практикант працював (50 

друкованих аркушів), затверджує (попередньо) звіт і виставляє загальну оцінку.  

Здобувачам вищої освіти виставляється диференційований залік в 

заліковій книжці. Нормами оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час 

проходження практики слугує шкала ЕСТS, згідно з якою робота здобувача 

вищої освіти-практиканта оцінюється за наступними критеріями: 

10. Ведення індивідуальне завдання на практику, в якому фіксується 

зміст і всі види робіт, які виконував здобувач вищої освіти-практик (0 – 20 

балів). 

11. Наявність характеристики від керівника бази практики (0 – 20 

балів). 

12. Наявність звіту про проходження практики (0 – 20 балів). 

13. Наявність документів або їх копій, з якими здобувач вищої освіти-

практикант працював (0 – 20 балів). 

14. Наявність у здобувача вищої освіти-практиканта достатніх знань 

про характер і особливості діяльності бази практики, а також положень 

нормативно-правових актів, що регламентують дану діяльність (0 – 20 балів). 

 

VI. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Мета та завдання переддипломної практики 

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти, які навчаються на II 

курсі за кваліфікацією «магістр» ПЗВО «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика», є важливою складовою частиною навчального процесу. 

При проходженні переддипломної практики здобувачі вищої освіти не 

тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі 

вивчення спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики їх 

застосування в професійній діяльності. 

У період переддипломної практики здобувач вищої освіти активно бере 

участь у практичній діяльності із застосування стандартів, спостерігає й 
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аналізує різні боки діяльності фахівців-практиків у сфері ГРГ, вчиться 

здійснювати дії, пов’язані із організацією та плануванням діяльності закладу 

ГРГ. 

метою переддипломної практики здобувачів вищої освіти є: вивчення 

технологічних процесів у закладах ГРГ. Одержання компетенцій адміністратора 

ресторанного залу, розпорядника банкету, рецепціоніста та керуючого готелем, 

керівника закладу ГРГ. 

Завдання практики : 

- знайомство з основними та допоміжними службами закладу ресторанного 

господарства; 

- вивчення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність ресторанних 

закладів; 

- загальне знайомство із функціональною організацією процесів основних 

служб та виробництв; 

- практичне засвоєння технології робочої професії сфери ресторанного бізнесу. 

Організація переддипломної практики 

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу ПЗВО 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» виробнича 

практика здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» проводиться на другому курсі магістратури у першому семестрі. 

Тривалість переддипломної практики 2 тижні. 

При визначенні змісту, а також місця проходження переддипломної 

практики враховуються:  

- наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються 

здобувачі вищої освіти-практиканти; 

- бажання здобувачів вищої освіти щодо визначення місця проходження 

практики. 

Тривалість робочого дня здобувача вищої освіти-практиканта 

встановлюється відповідно до тривалості робочого дня працівників 
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підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству 

України. 

Керівництво навчальною практикою 

Керівництво навчальною практикою здійснюють: 

- завідувач кафедри; 

- курсові керівники практики; 

- керівники базових органів або структур; 

- спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються здобувачі вищої 

освіти-практиканти. 

Кафедра  

15. Щороку (за два місяці до початку практики) укладає договори із 

закладами ГРГ всіх видів і форм власності, що є базовими органами для 

проходження навчальної практики на один календарний рік та за два місяці до 

початку практики, погоджує з керівниками даних закладів програму та 

календарні графіки проходження переддипломної практики здобувачами вищої 

освіти. 

16. Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід 

роботи у відповідних місцях проходження практики. 

17. Разом з адміністрацією закладів ГРГ організовує екскурсії 

здобувачів вищої освіти на підприємства, в установи та організації; міжнародні 

та регіональні науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти та 

викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи. 

18. Забезпечує керівників та адміністрацію базами практик, а також 

здобувачів вищої освіти-практикантів програмами переддипломної практики. 

19. Здійснює контроль за організацією та проведенням переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти безпосередньо на місцях, а також за 

виконанням її строків та змістом. 

20. Декан факультету несе відповідальність за організацію та 

проведення практики. 

Керівник переддипломної практики від кафедри 
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10. До початку практики відвідує базові місця проведення навчальної 

практики. 

11. Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу здобувачів 

вищої освіти на практику (інструктаж про порядок проходження практики та 

т.і.). 

12. Забезпечує високу якість проходження практики здобувачами вищої освіти 

та її відповідність навчальному плану та програмі (відповідальність за такий 

вид роботи несе завідувач кафедрою). 

13. Здійснює курівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, 

яка передбачена засіданням кафедри. 

14. Здійснює контроль за забезпеченням підприємствами, установами та 

організаціями належних умов для трудової діяльності здобувачів вищої 

освіти відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює 

проведення із здобувачами вищої освіти обов’язкових інструктажів з 

охорони праці та техніки безпеки. 

15. Контролює дотримання здобувачами вищої освіти-практикантами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

16. Розглядає звіти здобувачів вищої освіти з практики, дає відгук щодо їх 

роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення 

навчальної практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно 

удосконалення теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти. 

17. Здійснює навчально-методичне керівництво практикою. 

18. Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з керівниками 

практикою на місцях. 

Відповідальність за організацію переддипломної практики на 

підприємствах, установах, організаціях покладається на відповідних керівників. 

Загальне керівництво переддипломною практикою здобувачів вищої 

освіти покладається наказом керівника підприємства, установи, організації на 

одного з провідних фахівців. 
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Обов’язки здобувачів вищої освіти-практикантів 

У період проходження переддипломної практики здобувач вищої освіти-

практикант зобов’язаний: 

Не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від 

керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, 

ознайомитись з програмою виробничої практики та отримати інші необхідні 

документи. 

Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та 

підручники, зразки оформлення документації, які нададуть значну допомогу 

при проходженні переддипломної практики. 

Своєчасно (у призначений строк) прибути до підприємства, які визначені 

для проходження переддипломної практики, представитись керівнику 

практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого 

приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики. 

Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою 

переддипломної практики та керівника практики, дотримуватись правил 

внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни. 

Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи закладу, 

в якому здобувач вищої освіти проходить практику, організацією діловодства, 

обліку, звітності. 

Приймати активну участь у житті колективу, в якому здобувач вищої 

освіти проходить переддипломну практику. 

Вести індивідуальне завдання на практику, відображати в ньому зміст 

виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками; 

Скласти письмовий звіт про виконання програми переддипломної 

практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами 

представити на кафедру в зазначений строк. 

Зміст переддипломної практики 

Здобувач вищої освіти повинен ознайомитись із закладом ресторанного 

господарства; технікою безпеки, режимами праці та відпочинку у закладі. 
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Визначити назва, тип, клас, місце розташування закладу ресторанного 

господарства, потужність. Режим роботи закладу ресторанного господарства, 

штатний розклад. Контингент споживачів, комплекс послуг закладу та умови їх 

надання. Ознайомитись з особливостями організації роботи у сфері 

ресторанного бізнесу. 

При проходженні переддипломної практики на посаді адміністратора 

ресторану: на підставі набутих теоретичних знань здобувач вищої освіти-

практикант повинен навчитись:  

 забезпеченню ефективної роботи і культурного обслуговування 

відвідувачів ресторану, створення комфортних умов; 

 консультуванню відвідувачів з питань надання послуг закладу, 

ознайомлення з меню; 

 контролювати та оформлення залу, створення рекламних буклетів; 

  закупівлі товару, введення товару в програму забезпечення реалізації 

продуктів; 

  контролювати за чистотою залу, правильне обслуговування офіціанта, 

контроль кухні та продовольчих приміщень; 

  проводити розрахунок клієнтів, контроль рахунків; 

  закривати та відкривати зміни; 

  проводити аналіз затрат та прибутку при кінці дня, тижня; 

  приймати участь у створенні  меню та калькуляційних карт; 

  приймати замовлення на банкети та вечірок, проводити розрахунок 

цін; 

  формувати сезонні пропозиції для заохочення нових клієнтів; 

 здавати у бухгалтерію рахунки та інші звітні документи. 

При проходженні переддипломної практики на посаді адміністратора 

готелю здобувач вищої освіти-практикант повинен навчитись:  

 забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування 

клієнтів, створенню для них комфортних умов. 
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 здійснювати контроль за своєчасною підготовкою номерів до 

прийому прибуваючих до готелю, дотриманням чистоти в готелі, регулярною 

зміною білизни в номерах, збереженням майна й устаткування. 

 інформувати проживаючих у готелі про надані додаткові платні 

послуги, приймає замовлення на їх виконання і контролювати їх виконання. 

 надавати усні довідки, що стосуються готелю, розташування міських 

визначних пам'яток, видовищних, спортивних споруд і т.д. 

 приймати й оформляти необхідні документи. 

 здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок 

керівництва організації. 

 контролювати дотримання працівниками організації трудової і 

виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог 

виробничої санітарії і гігієни. 

 вживати заходи до вирішення конфліктів, що виникають при 

обслуговуванні проживаючих. 

 розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням 

клієнтів і проводити відповідні організаційно-технічні заходи. 

 інформувати керівництво організації про наявні недоліки в 

обслуговуванні клієнтів, вживає заходів до їх ліквідації. 

 

При проходженні переддипломної практики на посаді розпорядника 

банкетної зали здобувач вищої освіти-практикант повинен навчитись: 

 організовувати процесу обслуговування, керувати роботою офіціантів, 

буфетників, прибиральниць торгових приміщень, мийників посуду, працівників 

сервізних, різьбярів хліба, швейцарів, а також музикантів та артистів оркестру; 

 здійснювати розстановку офіціантів по робочих місцях, визначає 

ділянки роботи, складає графіки виходу на роботу;  

 вести облік робочого часу офіціантів; 

 забезпечувати своєчасну і правильну підготовку залу до відкриття, 

наявність меню та прейскурантів;  
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 проводити інструктаж офіціантів перед початком роботи,  

 перевіряти утримання приміщень торгової групи (торгового залу, 

буфета, вестибюля, гардеробу), дотримання працівниками залу єдиної форми 

одягу, правил особистої гігієни. 

 здійснювати контроль за сервіровкою столів, а також дотриманням 

правил торгівлі, дисципліни цін у залі;  

 контролювати своєчасність і правильність складання офіціантами 

реєстрів рахунків, здачі виторгу в касу і копій в підзвіт;  

 стежити за правильністю оформлення рахунків офіціантами, за 

експлуатацію торгових меблів;  

 зустрічати гостей, пропонуючи місця за столиками;  

 забезпечувати пред’явлення офіціантами книги скарг та пропозицій на 

першу вимогу відвідувачів;  

 розв’язувати конфлікти, які виникають між працівниками залу та 

відвідувачами;  

 брати участь в оформленні залу, складанні програми обслуговування і в 

складанні меню. 

 

Документи та звітність за підсумками переддипломної практики  

Після закінчення переддипломної практики здобувач вищої освіти 

зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:  

- письмовий звіт, 

- індивідуальне завдання на практику, 

- характеристику з місця проходження практики; 

- матеріали практики (50 аркушів). 

Звіт 

Особливе місце серед підсумкової документації переддипломної 

практики займає звіт про проходження виробничої практики, який має містити 

наступні відомості: 
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- строки проходження переддипломної практики; 

- назва підприємства, установи, організації в яких здобувач вищої освіти 

проходив переддипломну практику; їх коротка характеристика та специфіка 

діяльності; 

- які умови були створені керівництвом підприємства, установи, організації 

для проходження здобувачами вищої освіти переддипломної практики; 

- зміст робіт, які були виконані здобувачами вищої освіти за період 

проходження переддипломної практики, послідовність та особливості їх 

виконання; 

- коротка характеристика вивчених здобувачами вищої освіти операцій при 

роботі яких брав участь здобувач вищої освіти; 

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані здобувачем 

вищої освіти, та їх результати; 

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження виробничої 

практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті; 

- технологічне обладнання яким користувався здобувач вищої освіти під 

час проходження практики; 

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у 

здобувача вищої освіти за час проходження переддипломної практики; 

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності підприємств, установ, 

організацій, на яких здобувач вищої освіти проходив практику; 

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання 

навчальних дисциплін, підвищення ефективності переддипломної практики. 

Індивідуальне завдання на практику 

Кожний здобувач вищої освіти, який направляється до базових структур 

для проходження переддипломної практики, одержує на тій кафедрі, за якою 

його закріплено згідно наказу. За час проходження практики, здобувач вищої 

освіти зобов’язаний робити відмітки в індивідуальному плані та відображувати 

в ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме: 
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- участь здобувача вищої освіти-практиканта у виконанні технологічних 

операцій та інших дій при обслуговуванні клієнтів; 

- зміст спостережень здобувачів вищої освіти за підприємствами, 

установами, організаціями. 

Індивідуальне завдання на практику підписує керівник виробничої 

практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою. 

Характеристика 

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому 

повинно бути відображено: 

- рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- відношення здобувачів вищої освіти до виконання практичних обов’язків; 

- його бажання оволодіти професією; 

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; 

- індивідуальні якості здобувачів вищої освіти, та т.і. 

Характеристику складає та підписує керівник переддипломної практики 

базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється 

печаткою. 

Матеріали переддипломної практики 

Всі ці матеріали складає здобувач вищої освіти самостійно або вони 

повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи 

необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами 

діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в 

матеріалах переддипломної практики має складати не менш як 100 аркушів. 

Захист звіту 

Здобувач вищої освіти захищає свій звіт про проходження 

переддипломної практики та її підсумки на засіданні кафедри в строк, який 

передбачено календарним графіком проходження виробничої практики. Кращі 

звіти за підсумками виробничої практики, що повністю відповідають вимогам 

навчальних програм – можуть бути заслухані науково-практичних 

конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів. 
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При оцінюванні роботи за час переддипломної практики враховуються 

звіт, характеристика здобувача вищої освіти за період проходження практики, 

індивідуальне завдання, матеріали практики, а також якість їх оформлення. 

Результати захисту звітів за підсумками переддипломної практики та 

висновки кафедри оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які 

передаються в деканат ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика». 

Здобувачі вищої освіти, які не виконали програму переддипломної 

практики та одержали незадовільну характеристику за місцем проходження 

практики, або одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження 

переддипломної практики - проходять практику знов в період зимових канікул. 

Ті здобувачі вищої освіти, які не пройшли практику та не захистили звіт 

до початку екзаменаційної сесій, відраховуються із числа здобувачів вищої 

освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Норми оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики 

По закінченню проходження практики керівник перевіряє індивідуальне 

завдання на практику, надану з бази практики характеристику, процесуальні, 

нормативні документи та інші матеріали, з якими практикант працював (50 

друкованих аркушів), затверджує (попередньо) звіт і виставляє загальну оцінку.  

Здобувачу вищої освіти виставляється диференційований залік в заліковій 

книжці. Нормами оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час 

проходження практики слугує шкала ЕСТS, згідно з якою робота здобувача 

вищої освіти-практиканта оцінюється за наступними критеріями: 

1. Ведення індивідуальне завдання на практику, в якому фіксується зміст і всі 

види робіт, які виконував здобувач вищої освіти-практик (0 – 20 балів). 

2. Наявність характеристики від керівника бази практики (0 – 20 балів). 

3. Наявність звіту про проходження практики (0 – 20 балів). 

4. Наявність документів або їх копій, з якими здобувач вищої освіти-

практикант працював (0 – 20 балів). 
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5. Наявність у здобувача вищої освіти-практиканта достатніх знань про 

характер і особливості діяльності бази практики, а також положень 

нормативно-правових актів, що регламентують дану діяльність (0 – 20 

балів). 
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VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для практики 

90 – 100 А відмінно   

«Відмінно» - індивідуальний план виконано 

повністю; документи практики складено у 

повній відповідності із цією програмою; в 

повному обсязі набуто знань та вмінь, 

визначених цією програмою; пропонована 

оцінка у характеристиці – не нижче «добре»; 

результати співбесіди підтверджують 

відповідність документів практики фактичним 

обставинам проходження практики.  

82-89 В 

добре  

«Дуже добре» - Індивідуальний план виконано 

повністю, допускається часткове невиконання 

плану з причин, які не унеможливлювали 

повного виконання плану, якщо в цілому це не 

позначилося суттєво на результатах практики; 

документи практики складено у відповідності 

із цією програмою за наявності незначних 

недоліків; практично в повному обсязі набуто 

знань та вмінь, визначених цією програмою; 

пропонована оцінка у характеристиці – не 

нижче «добре»; результати співбесіди 

підтверджують відповідність документів 

практики фактичним обставинам проходження 

практики. Наявні інші незначні недоліки. 

„Добре” – індивідуальний план виконано 

повністю, допускається часткове невиконання 

плану з причин, які не унеможливлювали 

повного виконання плану, якщо в цілому це не 

позначилося суттєво на результатах практики; 

документи практики складено у відповідності 

із цією програмою за наявності незначних 

недоліків; практично в повному обсязі набуто 

знань та вмінь, визначених цією програмою; 

пропонована оцінка у характеристиці – не 

нижче «задовільно»; результати співбесіди 

підтверджують відповідність документів 

практики фактичним обставинам проходження 

74-81 С 
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практики, однак свідчать про наявність 

незначних прогалин. Наявні інші незначні 

недоліки. 

64-73 D 

задовіль

но  

„Задовільно” – індивідуальний план виконано 

із суттєвими недопрацюваннями; документи 

практики складено з порушеннями вимог цієї 

програми; набуто лише основні знання та 

вміння, визначені цією програмою; 

пропонована оцінка у характеристиці – не 

нижче «задовільно»; результати співбесіди 

підтверджують відповідність документів 

практики фактичним обставинам проходження 

практики, однак свідчать про наявність 

прогалин у повноті проходження практики. 

Наявні інші недоліки 

„Достатньо” – індивідуальний план виконано із 

суттєвими недопрацюваннями; документи 

практики складено з суттєвими порушеннями 

вимог цієї програми; набуто лише основні 

знання та вміння, визначені цією програмою; 

пропонована оцінка у характеристиці – не 

нижче «задовільно»; результати співбесіди 

підтверджують відповідність документів 

практики фактичним обставинам проходження 

практики, однак свідчать про наявність 

значних прогалин у повноті проходження 

практики. Наявні інші недоліки.  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадові

льно з 

можливі

стю 

повторн

ого 

складан

ня 

„Умовно незадовільно” – індивідуальний план 

не виконано; документи практики складено з 

такими суттєвими порушеннями вимог цієї 

програми, що не дозволяють скласти уявлення 

про проходження практики; набуто лише 

окремі знання та вміння, визначені цією 

програмою; результати співбесіди 

підтверджують невиконання індивідуального 

плану, наявність значних прогалин у повноті 

проходження практики. Наявні інші суттєві 

недоліки, які перешкодили досягненню мети 

практики. Здобувач вищої освітиом під час 

проходження практики допускалися істотні 

порушення дисципліни, законодавства. 

0-34 F 

незадові

льно з 

обов’язк

„Безумовно незадовільно” – індивідуальний 

план не виконано повністю (виконано у 

незначній мірі); документи практики відсутні 
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овим 

повторн

им 

вивченн

ям 

дисципл

іни 

або виконані із грубими порушенням вимог 

цієї програми; набуті знання та вміння мають 

уривчастий. 
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Додаток 1 

ДОГОВІР №___________ 

на проведення практики здобувачів вищої освіти 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

місто Миколаїв      “______” _________________20___ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» (далі ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»), в 

особі ректора Матвієнко Людмили Павлівни, що діє на підставі Статуту ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика» і, з другої сторони __________________________ 
                                                                                                                                    (назва підприємства, організації, установи) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(далі – база практики), в особі __________________________________________ 
                                                           (посада, 

______________________________, що діє на підставі _____________________ 
прізвище та ініціали)                                         (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики здобувачів вищої освіти: 

 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» 

на практику згідно з календарним планом: 
 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Курс Вид практики Кількість 

студентів 

Строки 

практики 

1      

2      

3      

4      

      

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для використання здобувачами вищої освіти 

програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на 

кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: 

ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти-

практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 

1.5. Надати здобувачам вищої освіти-практикантам і керівникам практики 

від ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» можливість користуватись 
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лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти-

практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього 

розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад вищої освіти. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного здобувача 

вищої освіти-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним 

звіту. 

1.8. Додаткові умови: 

 Дана Угода укладена терміном на 3 роки. 

2. Заклад вищої освіти зобов’язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для 

погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список 

здобувачів вищої освіти, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової 

дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні 

комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами 

вищої освіти під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків 

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю 

України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, 

вирішуються у встановленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця 

практики згідно з календарним планом. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика». 

4. Місце знаходження сторін і розрахункові рахунки: 
 

ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»:      База практики: 
 

54003 м. Миколаїв, вул. Котельна, 2   _____________________________ 

тел.: (0512) 55-07-36   _____________________________ 

Код ЄДРПОУ 37992250   _____________________________ 

р / р 26004455006259  _____________________________ 

МФО 300528   _____________________________ 

  _____________________________ 

 

Підписи та печатки: 

ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»: 

___________                Матвієнко Л. П. 
        (підпис)                                         (прізвище та ініціали) 

 

М.П. “____” ________ 20__ року 

База практики: 
_________   _________________________ 
      (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

М.П. “_____” ________ 20___ року 
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Додаток №2 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
 

Індивідуальне завдання на практику 
________________________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

Здобувач вищої освіти ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет ___________________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Освітній рівень _______________________________________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки)______________________________________________________ 
                                                                                                                                    (назва) 

_________ курс, група ___________ 
 

Календарний план проходження практики 
 

 

№ 

з/

п 

Завдання 

Строк 

виконання 

завдання  

Примітка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівники практики: 

від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» ___________ _______________________ 
                                                                                                   (підпис)               ( прізвище та ініціали) 

 

      від підприємства, організації, установи _____________  ______________________ 
                                                                                                                                        (підпис)             (прізвище та ініціали) 
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Здобувач вищої освіти _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув (ла) на підприємство, організацію, установу 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 

 

____________           ______________________________________________________________________________ 
         (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 

Вибув (ла) з підприємства, організації, установи 
 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

 
_____________     ________________________________________________________________________________ 
                (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 
_______________________________________________________________________________________ 

                       (назва підприємства, організації,  установи) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи      ________  ________________________ 
                                                              (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

            Печатка 

           «______» __________________  20 __ року 

Висновок керівника практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 

 про проходження практики 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                               (словами) 

кількість балів _________________________________ 
   (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________  

Керівник практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 
____________ ______________________  

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

Примітка: Індивідуальне завдання – перший аркуш у звіті студента (двосторонній при роздрукуванні) 
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Додаток № 3 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПИЛИПА ОРЛИКА» 

 

 

 

ЗВІТ 

 

про виконання програми ____________________практики 
                                                        (вид практики) 

 

Здобувача вищої освіти_________________________________ 
                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи ____________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Освітній рівень _____________________ 

 

База практики _____________________________________________ 
                                                          (повна назва) 

 

 

 

 

 

Керівник практики                                            Керівник практики від 

від бази практики                                              закладу вищої освіти 

____________________________                  __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                       (посада, прізвище, ініціали)  

 

 

Звіт захищений 

«_____» _______________201___р. 

______________________________ 
                                        (підпис) 

 

Миколаїв - 2019 

 


