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ВСТУП 

Задача підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств сфери сервісу і туризму 

дуже важлива, оскільки забезпечує задоволення необхідних потреб людини в життєво важливих 

послугах. 

Діяльність з надання послуг носить загальний, комплексний характер, враховує національні, 

культурні, демографічні, природно-кліматичні і інші потреби людини (споживача). Фахівці сфери 

туризму повинні біти готовими до реалізації новацій в області технологій, соціально-культурного 

сервісу, вести самостійну науково-виробничу діяльність. 

Організація виробничої практики для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 Туризм 

«бакалавр» має за мету розвиток професійної підготовки студентів для роботи в сфері туризму. 

Програма практики є основним організаційно-методичним документом, який регламентує 

діяльність студента, керівників практики від кафедри і підприємства. Програма складається з 

розділів, які визначають цілі та мету практики, основних положень по організації, а також 

календарного плану і змісту програми практики з урахуванням місця її проведення. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Метою практики є розвиток професійної підготовки студентів, закріплення знань, які 

отримані в результаті навчального процесу формування навичок і ерудиції в спеціальності 242 

Туризм. 

Виробнича практика проводиться на 3 та 4 курсах.  

Метою практики є розвиток професійної підготовки студентів, закріплення знань, які 

отримані в результаті навчального процесу формування технологічних навичок. 

Основними задачами виробничої практики 3 курсу є: 

 оволодіння навичками культури міжособистого спілкування; 

 оволодіння технологією оформлення ділових паперів; 

 оволодіння технологією збору, обробки і аналізу турресурсів; 

 оволодіння навичками технології формування туристичного продукту; 

 оволодіння технологіями обслуговування клієнтів в закладах і підприємствах туристичної 

галузі; 

 оволодіння технологією просування турпродукту на ринку послуг; 

 набуття навичок організаторської діяльності в колективі; 

 засвоєння знань щодо охорони праці і техніки безпеки; 

 оволодіння навичками управління структурними підрозділами на рівні нижньої ланки; 

 участь в організації і проведенні маркетингових досліджень; 

 збір  необхідного  практичного матеріалу для створення єдиних вимог щодо навичок в 

науково-дослідницькій роботі; 

 збір практичного матеріалу для написання звіту з практики та курсової роботи з 

„Технології туристичної діяльності”. 

 

Основними задачами виробничої практики 4 курсу є: 

 проведення окремих заходів туристичної діяльності – екскурсій, анімаційних програм, 

походів, туристичних зльотів, робота в готелі і т.д.; 

 оволодіння технологією оформлення ділових паперів; 

 оволодіння навичками збору, обробки і аналізу турресурсів; 

 оволодіння виробничими навичками формування туристичного продукту; 

 обслуговування клієнтів в закладах і підприємствах туристичної галузі; 

 просування турпродукту на ринку послуг; 

 набуття навичок організаторської діяльності в колективі; 

 засвоєння знань щодо охорони праці і техніки безпеки; 
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 управління структурними підрозділами на рівні середньої ланки; 

 участь в організації і проведенні маркетингових досліджень; 

 збір  необхідного  практичного матеріалу для створення єдиних вимог щодо навичок в 

науково-дослідницькій роботі; 

 збір практичного матеріалу для написання звіту з практики та курсової роботи. 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Відповідно до навчальних планів ОКР "бакалавр" 242 Туризм, виробнича практика 

виконується студентами відповідно до наступної таблиці. 

Вид практики Семестр Кількість тижнів Кількість год./тиждень Вид контролю 

Виробнича, 3 курс 6 4 30 Диф. залік 

Виробнича, 4 курс 8 4 30 Диф. залік 

 

Базами практики є організації і підприємства туристичної індустрії будь-якої форми 

власності. 

Організація практик здійснюються на основі договорів між Університетом і Підприємством, 

у відповідності з якими, підприємство, незалежно від його організаційно-правових форм, 

зобов'язано надати місця проходження практики з обов'язково зазначеною датою і номером наказу 

по Університету і призначити наказом по Підприємству висококваліфікованих фахівців для 

керівництва практикою. 

Взаємовідносини між Університетом і Підприємством визначаються відповідним договором. 

В договорі Університет і підприємство оговорюють усі питання, які стосуються проведення 

практики. Студенти, які заключили договір з підприємством на їх працевлаштування, проходять 

практику на цих підприємствах, при цьому Університет ніяких матеріальних розходів не несе. 

Методичне керівництво виробничою практикою студентів здійснюється профільною 

кафедрою.  

Під час  проходження практики студент має двох керівників: від вищого навчального 

закладу, що призначається наказом по університету, та від організації, який призначається її 

керівником. 

З моменту зарахування студентів в період практики в якості практикантів на робочі місця на 

них розповсюджуються правила охорони праці і внутрішнього розпорядку, які діють на 

підприємстві, в закладі, організації тощо. 

В перший день перебування студентів на практиці вони зобов'язані пройти інструктаж з 

техніки безпеки і інших інструктажів. Проведення інструктажу повинно бути зафіксовано 

документально. 

Студентам, які мають стаж практичної роботи за профілем підготовки, за рішенням кафедри 

може бути зарахована ця практика (за виключенням переддипломної). На переддипломну практику 

вони направляються у встановленому порядку. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА 

Напередодні початку практики студент повинен отримати на кафедрі щоденник практики, в 

якому вказуються: база практики, керівник практики від підприємства (установи, організації), 

керівник практики від кафедри університету, завдання та календарний графік проходження 

практики. Щоденник підписується керівником практики від кафедри та організації.  

Перед початком практики пройти на базі практики інструктаж з техніки безпеки. Студент 

має прибути на місце практики в термін, встановлений кафедрою, попередньо оформити необхідні 

документи. 
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Під час проходження  практики студент зобов’язаний поглибити, розширити, 

систематизувати та закріпити знання із дисциплін та спеціальної підготовки; ознайомитись із 

сучасними формами та методами організації i технологією роботи фахівця.   

В період стажування студент зобов'язаний дотримуватись установлених на базі практики 

правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки і  санітарії.  

Упродовж першого тижня практики студент має ознайомитись з функціями відповідного 

підрозділу, посадовими обов'язками працівників, із виданими дорученнями, при необхідності 

проконсультуватися з керівниками практики від університету та організації, узагальнити науково-

методичні основи виконання завдань на заданій ділянці роботи.  

Починаючи з другого тижня стажування, студент має виконувати всю доручену йому роботу 

відповідно до посадових обов'язків, нести відповідальність за виконану роботу та її наслідки нарівні 

зі штатними працівниками.  

Протягом практики студент зобов’язаний вести щоденник, вказуючи в ньому роботи, які він 

виконував, та строки їх виконання. Щоденник є звітним документом студента щодо виконання 

графіку проходження практики. У щоденнику щотижня відмічаються відомості про виконані 

студентом доручення, про участь студента у заходах організаційного характеру.  

Щотижня керівник практики від організації перевіряє щоденник та  результати виконання 

доручень і по закінченні практики складає характеристику про результати стажування, дотримання  

трудової дисципліни, здобуті досвід та навички, а також про придатність студента до самостійної 

роботи. 

Якщо студенти направляються на практику невеликими групами, то з їх числа на час 

проходження практики призначається староста, в обов'язки якого входить: 

 щоденне ведення табеля перебування студентів на робочих місцях; 

 щотижневе пред’явлення табеля керівникам практики від кафедри та приймаючої 

організації; 

 здійснення систематичного зв'язку групи практикантів з керівниками практики; 

 інформування керівника практики про непорозуміння, які виникають під час  

проходження практики. 

Після завершення процесу стажування студенту необхідно скласти письмовий звіт про 

результати  практики. Звіт повинен ґрунтуватись на реальних даних, містити пропозиції щодо 

удосконалення  роботи, які слід погодити на базі практики.  

Протягом тижня після закінчення  практики студент-практикант подає керівнику практики 

від кафедри письмовий звіт про проходження практики, щоденник, завірений підписом керівника 

практики від організації та її печаткою для здачі диференційованого заліку за  результатами 

проходження  практики. 

 Наявність звіту та щоденника проходження практики є допуском до захисту звіту з  

практики  на кафедрі у встановлений навчальним графіком термін. 

Студент, що не виконав вимог до проходження виробничої практики, отримав негативний 

відгук або негативну оцінку при захисті звіту про практику, до складання державних іспитів не 

допускається.  

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД  УНІВЕРСИТЕТУ 

Керівник практики від навчального закладу затверджується на засіданні кафедри. До початку 

стажування студента на підприємстві керівник практики видає завдання на практику і консультує 

студента з питань залучення фактичної інформації, необхідної для підготовки звіту.  

В обов'язки керівника  практики від університету входить: 

- визначення переліку питань індивідуального завдання, які повинні бути засвоєні студентом 

до початку стажування  для його допуску до виконання функцій на певній посаді і попередньої 

перевірки рівня відповідності студента  цій посаді; 
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- ознайомлення студентів з метою, завданнями, змістом і календарним графіком 

проходження виробничої практики, порядком складання звіту і його захисту;  

- контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів на робочих місцях; 

- відвідування студентів на робочих місцях, перевірка дотримання ними вимог програми 

практики, контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку і дисципліни студентів на 

підприємстві;  

- зустрічі з керівниками практики від організації (підприємства чи установи) для погодження 

і вирішення у процесі проходження практики проблем, що виникають; 

- інформування завідувача кафедри про стан організації та відповідності змістовної частини 

практики освітньо-кваліфікаційним вимогам до підготовки студентів;  

- вжиття заходів для усунення виявлених порушень і недоліків при стажуванні студентів;  

- перевірка матеріалів про проходження практики і прийняття участі у роботі комісії із 

захисту звітів.  

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА  ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА  

Керівником  практики від підприємства призначається керівник відділу або провідний 

фахівець.  

Керівник практики від підприємства  знайомить студента з організацією роботи і завданнями 

підрозділу, функціями співробітників. Він видає конкретні завдання, встановлює термін їх 

виконання, оцінює результати виконання, творче відношення до роботи, дає поради і рекомендації 

з питань результативного виконання функцій практиканта, перевіряє записи в щоденнику, в 

необхідних випадках консультує стажера, стежить за формуванням його професійних навиків, 

контролює додержання трудової дисципліни.  

 По закінченні терміну стажування він дає характеристику (див. Додаток Б) з місця 

проходження практики, в якій мають бути відбиті рівень знань та навичок студента, які ним були 

здобуті у ролі дублера, його дисциплінованість, відношення до справи, якість і сумлінність 

виконання ним своїх обов'язків і конкретних доручень, комунікабельність, відносини із 

співробітниками. Керівник має право клопотатися перед завідуючим кафедри  про заохочення 

студента або ставити питання про усунення його від проходження стажування у випадку 

недобросовісного відношення до виконання своїх обов'язків або порушення трудової дисципліни. 

 

6. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

 6.1. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (3 курс) 

Виробнича практика студентів 3 курсу проходить в розрізі дослідження чотирьох основних 

аспектів роботи туристичного підприємства. 

Таблиця 1 

№ Питання, які вивчаються Кількість 

годин 

Дні 

практики 
1 Засновницькі документи та статут підприємства 

(засновники, організаційно-правова форма   

підприємства,   види діяльності, юридична адреса і т.д. 

6 1 

2 Ознайомлення з туристичною фірмою та 

характеристика підприємства як суб’єкта туристичної 

діяльності 

6 2 

3 Характеристика географії подорожей та додаткових 

послуг, що пропонує туристична фірма 
30 3-7 
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4 Технологія створення та реалізації туристичного 

продукту фірми 
30 8-12 

5 Організація обслуговування клієнтів у туристичній 

фірмі 
30 13-17 

7 Оформлення звіту 18 18-20 

ВСЬОГО: 120 20 

Таким, чином практиканти мають узагальнити результати практики в розрізі чотирьох 

розділів. 

Розділ 1. Ознайомлення з туристичною фірмою та характеристика підприємства як 

суб’єкта туристичної діяльності 

В даному розділі необхідно зазначити історію створення та місце розташування 

підприємства, його інтер'єрне оформлення та використання корпоративного стилю, структурні 

підрозділи, штат працівників, їхні функціональні обов'язки, рекламні кампанії тощо. Також 

необхідно дослідити конкурентів бази-практики та здійснити SWOT-аналіз підприємства. 

Розділ 2. Характеристика географії подорожей та додаткових послуг, що пропонує 

туристична фірма 

У другому розділі необхідно представити повний спектр послуг туристичного підприємства 

із зазначенням географії турів. 

Розділ 3. Технологія створення та реалізації туристичного продукту фірми 

В цьому розділі наводиться наступна інформація: характеристика технологічних процесів, 

циклів та операцій створення турпродукту фірми, характеристика процесів виробництва турпослуг, 

оформлення технологічної документації по туру, правила та принципи формування туристичних 

маршрутів а також документальне забезпечення процесів створення та реалізації турпродукту. 

Також необхідно навести приклад техгнологічної карти, яку фірма складає при розробці 

туристичного маршруту. 

Розділ 4. Організація обслуговування клієнтів у туристичній фірмі 

В четвертому розділі необхідно описати організацію роботи з клієнтами, а саме: застосування 

різних методи продаж НЛП під час реалізації туру, робота з клієнтською базою (заходи по 

утриманню та заохоченню постійних клієнтів, поздоровлення, застосування програм лояльності 

тощо). 

 

6.2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА(4 курс) 

№ Питання, які вивчаються Місце проведення Кількість 

годин 

Дні 

практики 

1 Засновницькі документи та 
статут підприємства 

(засновники, організаційно-

правова форма   підприємства,   

види діяльності, юридична 

адреса і т.д. 

 

 

 

Підприємство 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

2 Вивчення основних, додаткових 

послуг  підприємства 

 

Підприємство 

 

6 

 

2 

3 Технологія розробки екскурсії Музей, турфірма 12 3-4 

4 Технологія розробки 

туристичних змагань, зльотів 

Турклуб, центр туризму 

і екскурсій 

 

12 

 

5-6 

5 Технологія розробки походу та 

туру (внутрішній туризм) 

Турклуб, центр туризму 

і екскурсій, турфірма 

18 7-9 

6 Технологія розробки 

анімаційної програми 

Нічний клуб, готель, 

ресторан, інші заклади 

відпочинку 

12 10-11 
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7 Технологія розробки туру 

(зовнішній туризм) 

Турфірма 36 12-17 

8 Оформлення звіту  18 18-20 

ВСЬОГО: 120 20 

* - протягом практики кожен студент повинен розробити 3 технологічні карти в різних 

сферах туристичного обслуговування (Наприклад: складена нова екскурсія + маршрут походу або 

туру + анімаційна програма під час цього походу або туру). 

Перелік основних питань, які мають бути досліджені студентом під час проходження 

виробничої практики 

1. Класифікація екскурсій: 

 За змістом: оглядові і тематичні. 

 Тематика екскурсій. 

 За складом учасників. 

 За місцем проведення. 

 Заміські екскурсії 

 Використання дорожньої інформації під час заміської екскурсії. 

 За способом пересування. 

 За формою проведення. 

 Пробна екскурсія. 

 Особливості музейної екскурсії.  

 Прийоми показу та розповіді в музейних екскурсіях. 

 

 

2. Методика підготовки екскурсії: 

 Тема, мета, зміст екскурсії. 

 Вибір теми.  

 Визначення мети.  

 Завдання екскурсії та форми її проведення в залежності від мети. 

 Підбір літератури.  

 Робота над змістом екскурсії. 

 

3. Складання маршруту  
 Поняття "Маршрут екскурсії". 

 Основні вимоги при складанні маршруту. 

 Відбір та вивчення екскурсійних об'єктів.  

 Класифікація об'єктів на основі типологічних ознак.  

 Значення об'єктів екскурсії для розкриття теми.  

 Співвідношення головних і додаткових об'єктів. 

 Логічна послідовність.  

 Наявність зорової основи для розкриття геми. 

 Хронологічний та тематичний варіанти складання маршруту.  

 Вивчення його самостійно. 

 Підготовка контрольного тексту за складеним маршрутом.  

 Підготовка дорожньої інформації.       
 

4. «Портфель екскурсовода». 

 Призначення   "портфелю   екскурсовода".    

 Його   вміст. 

 Вимоги до наочних матеріалів. 

 Комплектація    "Портфелю    екскурсовода". 

 Підготовка    карток    з цитатами. 
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 Практичні заняття. 

 Комплектація "портфеля екскурсовода" за обраною темою. 

 Оволодіння    навичками    формування    картотеки    для    постійного користування. 

 

5. Методична розробка екскурсії. 

 Відбір методичних прийомів. 

 Пробна екскурсія. 

 Прийом та затвердження екскурсії. 

 Практичні заняття. 

 Складання методичної розробки для оглядової екскурсії. 

 Підготовка оглядової екскурсії по місту. 

 

7. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

Наприкінці практики студент подає на кафедру звіт - систематизований та оформлений 

підсумок роботи за період проходження практики. Звіт складається у відповідності з 

індивідуальним планом проходження практики кожного студента. У ньому повинні знайти 

відображення всі питання, які вивчав студент, а також розрахунки та економічне обґрунтування, 

виконане під час проходження практики. 

Звіт з практики має наступну структуру: 

– титульний лист (додаток А); 

– характеристика про проходження практики (додаток Б); 

– зміст; 

– вступ; 

– основна частина (20-30 стор.);  

– висновки та пропозиції (2-3 стор.); 

– список використаних джерел; 

– додатки. 

 

Загальний обсяг звіту має бути в межах 20-50 стор. (без додатків). 

 

У Вступі визначаються цілі і завдання виробничої практики, стан і тенденції розвитку 

туризму в цілому, в якій функціонує суб’єкт господарювання, де студент проходив практику. 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА звіту повинна містити 3-4 розділи. 

 

У висновках та пропозиціях на підставі отриманих під час проходження виробничої 

практики даних, студент самостійно розробляє рекомендації щодо удосконалення роботи на 

суб’єкті господарювання за окремими об’єктами. Пропозиції повинні мати практичне значення. 

 

Додатки включають практичний матеріал, необхідний для розкриття змісту практики. До 

них можуть включатися: ксерокопії засновницьких документів підприємства, рекламні матеріали, 

таблиці тощо. 

 

Звіт з практики оформлюється українською мовою із застосуванням комп’ютерної техніки 

на аркуші формату А4 (210х297 мм). 

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 через 1,5 (півтора) 

міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром 1,25 см (стандартні для Word). 

Текст звіту з практики необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 3 см, 

правий – 1,0 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см. 
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Заголовки структурних частин звіту з практики «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

Кожний розділ звіту з практики слід розпочинати з нової сторінки. 

Нумерація сторінок – суцільна на усіх аркушах крім титульного листа, який входить до 

суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється. 

Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки. 

 

Нумерація структурних частин звіту.  

Структурні частини які мають назву «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають номера структурної частини. 

Інші структурні частини поділяються на розділи та підрозділи, які мають свою нумерацію.  

Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної частини звіту з 

практики (між Вступом та Висновками). Перед назвою розділу вказується слово «РОЗДІЛ» та його 

номер.  

(Наприклад - РОЗДІЛ 1 Організаційно-економічна характеристика базового суб’єкта 

господарювання - перший розділ основної частини). 

Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Перед назвою 

підрозділу ставиться номер розділу та номер підрозділу. Між номером розділу та номером 

підрозділу ставиться крапка. (наприклад 3.1). 

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати назву 

та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. В правому 

верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця» та її номер. У наступному рядку, по 

центру, вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано 

в табл. 3.1 « (перша таблиця третього розділу). 

Таблицю бажано розміщати на одній сторінці.  

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується 

«Продовження табл. 3.1» або «Закінчення табл. 3.1» Крім того, верхній рядок таблиці має містити 

заголовки стовпців. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах 

розділу. Назву подають під ілюстрацією. Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, 

«… наведено на рис. 2.1» (перший рисунок другого розділу) 

Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, наприклад, 

«… в роботі [7, с. 12-14]». Номер має відповідати номеру зі списку використаних джерел. 

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку прізвищ авторів або 

заголовків. 

Додатки оформлюють як продовження звіту з практики на наступних після списку 

використаних джерел сторінках і розміщують їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожний 

додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті 

рядка над заголовком друкується «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, починаючи з 

літери А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Під одним заголовком може міститись декілька рисунків, схем, об'єднаних одним змістом. У 

такому випадку всі складові частини Додатку нумеруються суцільною нумерацією в межах даного 

Додатку. Кожний рисунок (схема, таблиця) мають мати свою власну назву, а номер складається з 

літери додатку та порядкового номера складової частини Додатку. Між літерою Додатку та 

порядковим номером ставиться крапка.  

8.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРАКТИКИ 

Процес оцінювання знань студентів включає: 
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- перевірку керівниками практики звіту з практики; 

- захист звіту студентом перед комісією. 

Під час захисту оцінюються: 

- повнота виконання програми практики та індивідуального завдання; 

- рівень відповідей студента на запитання. 

Звіт перевіряється керівником практики від університету та захищається перед комісією, яка 

складається з викладачів кафедри соціально-гуманітарних наук. 

Студент, який не виконав програму виробничої практики або одержав незадовільну оцінку 

при захисті звіту, не допускається до подальшого навчання. Питання про повторне проходження 

практики вирішується деканатом за клопотанням кафедри. 

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то  йому надається 

можливість пройти практику повторно через рік. Можливість повторного проходження практики 

через рік, надається і студенту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку. 

Результат захисту практики вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову 

книжку студента. 

Якість виконання та захист виробничої практики оцінюються за кількістю балів, отриманих 

студентами за їх виконання та захист на основі даних таблиці 3 та 4.  

Таблиця 3 

 

Розподіл балів за категоріями діяльності студента 

Ступінь відповідності встановленим вимогам Кількість балів 

1. Оцінка ведення щоденника (максимальна кількість балів – 5) 

Повністю відповідає 4-5 

Частково відповідає 2-3 

Не відповідає 1 

2. Оцінювання звіту (максимальна кількість балів – 55) 

Повністю відповідає 36-55 

Частково відповідає 16-35 

Не відповідає 1-15 

3. Оформлення звіту: текстова частина, таблиці, графіки та ін. (максимальна 

кількість балів – 10) 

Повністю відповідає 7-10 

Частково відповідає 3-6 

Не відповідає 1-2 

Всього 70 

 

Таблиця 4 

Розподіл балів на публічному захисті звіту на комісії (максимальна кількість балів – 

30) 
Оцінка за захист Умови виставляння оцінки 

21-30 балів 

Студент показує глибоке знання теоретичного та практичного 
матеріалу, викладає матеріал у логічній послідовності, правильно і 
повно відповідає на питання членів комісії, виразно і чітко викладає 
власну точку зору і може її аргументувати. 

11-20 

Студент показує знання найважливіших положень теоретичного 
матеріалу, виконання основної частини поставлених завдань програми 
практики, висловлює думки в логічній послідовності, правильно і по 
суті відповідає на більшість поставлених питань, допускає незначні 
помилки змістовного характеру. 

6-10 балів 
Студент доповідає основні результати проходження практики 
неповно, без належної аргументації і дотримання логічної 
послідовності, дає вірні відповіді лише на окремі поставлені питання, 
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припускається помилок при відповіді на більшість інших питань з 
програм практики. 

1-6 балів 
Студент не може доповісти про основні результати проходження 
практики, не відповідає на поставлені питання з програми практики 
або дає на них неправильні відповіді. 

Таблиця 5 

 

Оцінювання якості виконання та захисту виробничої практики  

Кількість балів 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

90-100 Відмінно A 

82–89 
Добре 

B 

75–81 C 

67–74 
Задовільно D 

60–66 E 

35–59 Незадовільно 

  

FX 

1–34 F 

 

У разі необхідності комісія може призначити додаткову індивідуальну співбесіду зі 

студентом.  

 

9. ДОДАТКИ 
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Додаток А 

ПВНЗ МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені Пилипа Орлика 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

 

про виконання програми  виробничої практики 

 

студента ____________________________________________ 

 

 

Спеціальність___________________Група    _______________ 

Кваліфікаційний рівень ________________ 

 

 

База практики________________________________________ 

              (повна назва) 

 

 

 

 

Керівник практики 

від бази практики____________                            підпис 

________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

 

Керівник практики від  кафедри___________     підпис 

_________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

 

 

Звіт захищений 

“__” ______________20    р. 

Зав.кафедрою  _________________                   (підпис) 

 

 

 

Миколаїв -20__ 
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Додаток Б  

(Оформлюється на фірмовому бланку підприємства) 

_______________________________________________________________________________________ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(Прізвище ім'я та по батькові студента) проходив(ла) виробничу практику на 

_________________________________ 

в період з _______ до ________ . 

Під час проходження практики виконував(ла) роботу ____________(посада) та наступні функції (або 

завдання): ..... 

 

Далі дати характеристику якостям та здібностям студента: 

 схильність до науково-дослідної (управлінської, педагогічної, організаторської) діяльності; 

 виявлені особисті якості студента: дисциплінованість, акуратність, зацікавленість у роботи, 

самостійність, тощо. 

 участь у суспільному житті колективу і вміння працювати з людьми. 

 повнота  виконання програми. При невиконанні будь-яких питань або завдань вказати 

причину; 

 дотримання графіку проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник    _____________ 

 

 

(печатка) 

 

 


