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Переддипломна практика є складовою частиною освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів. У програмі і методичних рекомендаціях 

розглядаються загальні положення проведення переддипломної практики, вибір 

бази для її проходження, питання організації і змісту практики та підведення її 

підсумків. Програма і методичні рекомендації логічно структуровані, що 

дозволить керівникам практики чітко планувати та регламентувати діяльність 

студентів і керівників під час практики та окреслити її головні результати. Вони 

сприятимуть плановому, поетапному набуттю студентами фахових 

компетентностей, практичних професійних навичок і застосуванню набутих 

теоретичних знань у практичній діяльності.  
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ВСТУП  

 

Проходження усіх видів практик студентами – це важливі етапи процесу 

практичної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Практика студентів є 

невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

денної і заочної форм навчання, в якій закладено основні компетентності, 

якими повинен володіти фахівець та програмні результати, які він повинен 

здобути. 

Переддипломна практика магістрів є обов’язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття освітнього рівня магістра з галузі 

знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа», здійснюється відповідно до навчального плану та має на меті набуття 

студентами професійних навичок і вмінь здійснення самостійної професійної 

діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних 

студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і 

умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності 

компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння 

сучасними методами та формами професійної діяльності.  

Головним навчально-методичним документом, що забезпечує 

комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, 

безперервності, послідовності навчання студентів, є програма переддипломної 

практики. 

Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні 

діяльності студентів і керівників під час практики та окреслення її головних 

результатів. Програма переддипломної практики передбачає планове, поетапне 

набуття студентами практичних професійних навичок і застосування набутих 

теоретичних знань у реальних умовах. 

Програма містить зміст, цілі і завдання переддипломної практики, види і 

терміни її проходження, бази та організацію практики, форми звітності,  норми 

оцінювання роботи студентів під час практики. 

У даних методичних рекомендаціях розглядаються загальні положення 

проведення переддипломної практики, вибір бази проведення практики, 

питання її організації і проведення, зміст практики та підведення її підсумків.  

Програма і методичні рекомендації «Переддипломна практика» можуть 

бути корисними науково-педагогічним і педагогічним працівникам, магістрам, 

студентам економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться проблемами 

організації та проведення переддипломної практики. 



1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Магістр – ступінь вищої освіти особи, яка на основі ступеня бакалавра 

здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для 

виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних 

посад у різних сферах діяльності. Практична підготовка магістрів готельно-

ресторанної справи є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми і 

має на меті вдосконалення студентами професійних вмінь і навичок, здобутих у 

процесі теоретичного навчання. 

Переддипломна практика є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з готельно-

ресторанної справи і має на меті набуття студентом професійних навичок та 

вмінь здійснення самостійної професійної роботи.  

Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення 

студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і 

досвіду роботи на підприємствах готельно-ресторанної інфраструктури та 

набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах гостинності у сучасних 

умовах. Під час проходження переддипломної практики студенти повинні 

ознайомитись та проаналізувати організаційну структуру та тип підприємства 

готельно-ресторанної індустрії, особливості його діяльності в умовах ринку, 

реалізацію функцій управління, особливості комунікаційного процесу, кадрову 

роботу, модель забезпечення якості готельно-ресторанних послуг, вміти 

проектувати основні об’єкти готельно-ресторанного бізнесу та устаткування й 

обладнання для них, обґрунтовувати  інноваційні рішення стосовно розвитку 

об’єкта дослідження. 

Студенти під час проходження переддипломної практики повинні 

навчатися самостійно вирішувати типові завдання, які притаманні видам 

діяльності, відповідно до посад, на яких може працювати випускник вищого 

навчального закладу, самостійно навчитися здійснювати пошук потрібної 

інформації про стан роботи підприємства на ринку готельно-ресторанних 

послуг, аналізувати її, виявляти основні фактори, що зумовлюють фактичний 

стан діяльності підприємства, розкривати основні тенденції його розвитку, 

пояснювати їх, пропонувати науково обґрунтовані висновки та пропозиції щодо 

підвищення ефективності діяльності та інноваційного розвитку в умовах 

сьогодення. 

Проходження переддипломної практики, виходячи із положень, 

задекларованих у освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» 

для підготовки магістрів, забезпечує формування у студентів наступних 

компетентностей:  

1) загальні компетентності (ЗК):  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних 



процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових 

зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, стратегічне 

управління, організація та планування професійної діяльності (ЗК3); 

- навики управління інформацією, навики роботи з використанням 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК4). 

2) спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

- здатність до підготовки аналітичних матеріалів для оцінки в галузі 

економічної політики, здатність аналізувати та використовувати 

різноманітні джерела інформації для проведення економічних 

розрахунків, здатність складати прогнози головних фінансово-

економічних показників діяльності підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу (СК5).  

-  здатність до самостійної підготовки завдань і розробки проектних рішень 

з врахуванням фактору невизначеності, здатність оцінювати ефективність 

проектів, здатність розробляти стратегії поведінки в умовах здійснення 

підприємницької діяльності готельно-ресторанної сфери (СК6). 

Проходження переддипломної практики, виходячи із задекларованих 

положень у освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» для 

підготовки магістрів, забезпечує наступні програмні результати навчання: 

- знати, розуміти та використовувати теорію та практику конструювання та 

впровадження нововведень у готельному та ресторанному господарствах 

(РН3); 

- ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час 

їх реалізації (РН8); 

- вміти висувати і розвивати нові ідеї щодо розвитку бізнесу, акумулювати 

їх в умовах переходу до сталого розвитку, розробляти нові проекти щодо 

надання послуг та виробництва продукції з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування споживачів. РН10; 

- володіти навиками управління підприємством, приймати стратегічні та 

тактичні рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу (РН12). 

Студенти під час проходження переддипломної практики мають 

вирішити наступні завдання: 

 ознайомлення з підприємством (організацією), штатним розписом, 

статутними документами та іншими нормативними документами 

забезпечення його діяльності; 

 аналізування показників виробничо-господарської та фінансової 

діяльності суб’єкта підприємництва готельно-ресторанних послуг; 

 аналізування конкурентоспроможності підприємства готельно-

ресторанної інфраструктури та розробка пропозицій по її підвищенню; 

 дослідження стану та обґрунтування стратегії та перспектив розвитку 

підприємства готельно-ресторанної інфраструктури в контексті розвитку 

індустрії гостинності; 



 проектування нових об’єктів готельно-ресторанного бізнесу, їх дизайн та 

облаштування устаткуванням, обладнанням та необхідним для роботи 

інвентарем; 

 обґрунтування впровадження інноваційних технологій та окремих 

проектів інноваційного розвитку підприємств досліджуваної галузі на 

ринку надання готельних чи ресторанних послуг; 

 добір матеріалів для підготовки звіту з проходження даного виду 

практики та написання магістерської роботи; 

 виконання індивідуального завдання за конкретною темою дослідження; 

 консультування та звітування перед керівником практики за результатами 

її проходження. 

 

2. БАЗИ ПРАКТИКИ  

 

Переддипломна практика проводиться під керівництвом наукового 

керівника магістранта в університетах, на підприємствах готельно-ресторанної 

інфраструктури. 

Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються 

університетом і підприємствами (організаціями), умовами контрактів, заявками 

підприємств, організацій, власним вибором місця практики студентами. 

Конкретний час проведення практики визначається навчальним планом і 

наказом по Університету. 

До програми практики (крім спеціальних питань) можуть входити 

прослуховування лекцій, виконання індивідуальних завдань, проведення 

екскурсій, оформлення та захист звіту з практики. 

Науковими керівниками магістрів призначаються доктори наук 

(кандидати наук), професори (доценти), які активно ведуть науково-педагогічну 

роботу. За одним керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів 

одночасно.  

Відповідальність за організацію, проведення і контроль переддипломної 

практики студентів на факультеті покладається на декана факультету, по 

кафедрі – безпосередньо на завідувача кафедри. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ, КЕРІВНИЦТВО ТА ЗМІСТ 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна практика майбутніх магістрів є необхідною складовою 

навчального процесу і слугує основою підвищення результативності 

досліджень, які надаються студентами в кваліфікаційній роботі магістра. 

Переддипломна  практика для студентів проводиться згідно з навчальним 

планом для денної та заочної форм навчання. Протягом проходження 

переддипломної практики та виконання основних завдань програми практики, 

кожен студент повинен отримати конкретні результати з обраної наукової 

проблеми, що будуть відображені у формулюванні теми випускної 

кваліфікаційної роботи магістра. 



Програма переддипломної практики студентів магістратури складається з 

наступних частин: 

- формування індивідуального графіку проходження переддипломної 

практики, ознайомлення студента з вітчизняними, іноземними науковими та 

іншими джерелами літератури з метою формування проведення майбутньої 

кваліфікаційної роботи. За цей період студенти зобов’язані здійснити огляд 

нормативної та навчальної літератури, зібрати та обробити практичний та 

інформаційний матеріал; 

- виконання індивідуального завдання, що передбачає збір та аналіз 

установчих, фінансово-економічних і інших матеріалів, які стосуються роботи 

підприємства готельно-ресторанної інфраструктури; 

- оформлення звіту про проходження переддипломної  практики і його 

захист. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечує випускова кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою 

послуг. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює 

керівник практики від університету. Завідувач кафедри призначає 

відповідального за переддипломну практику на кафедрі. Для безпосереднього 

керівництва практикою кожного студента випускаюча кафедра призначає 

наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора 

або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов’язки з обов’язками 

наукового керівника кваліфікаційної роботи магістра. 

 

Порядок направлення студентів на практику. 

Студентів направляють на практику згідно з наказом по Університету. 

Наказом визначається вид практики, терміни та місце її проходження, розподіл 

та закріплення студентів за керівниками практики від кафедри тощо. Проект 

наказу готується кафедрою не пізніше 2 тижнів до початку практики.  

Розпочинаючи проходження практики, студент повинен завчасно 

отримати інструктаж з практики та техніки безпеки на кафедрі. Проведення 

інструктажу студентів здійснюється під час проведення організаційних зборів. 

На організаційних зборах передбачається ознайомлення студентів з вимогами 

до проходження практики та оформлення необхідних документів. Під час 

зборів (за 1–2 календарних дні до дати початку практики) студентам надаються 

зразки документів для оформлення (перелік документів може включати: договір 

щодо проходження практики, графік проходження практики, щоденник 

практики, навчальну програму та методичні вказівки до проходження практики 

тощо). У разі самостійного обрання студентом об’єкту проходження практики 

повинна бути чітко дотримана зазначена процедура направлення на практику. 

 

Обов’язки відповідального за переддипломну практику від кафедри 

Відповідальний за проведення переддипломної практики на кафедрі 

призначається завідувачем кафедри. 

Основними обов’язками відповідальних за переддипломну практику від 

кафедри є: 



- своєчасне, до початку практики, складання проектів наказів про 

проведення практики та іншої документації для кожного студента, з 

дотриманням встановлених в ТНТУ імені Івана Пулюя вимог; 

- організація та проведення організаційних зборів для студентів кафедри 

з метою проведення інструктажу про порядок проходження практики, з техніки 

безпеки, охорони праці і попередження нещасних випадків та надання їм 

необхідних документів перед початком практики; 

- забезпечення своєчасності формування студентами індивідуальних 

графіків проходження практики та отримання ними індивідуальних завдань від 

безпосередніх керівників;  

- своєчасне ознайомлення студентів з вимогами до оформлення 

документації з практики, системою звітності та критеріями оцінки з практики, 

які регламентуються відповідною нормативною та методичною документацією 

з організації та проведення практики; 

- своєчасна організація та проведення відкритого захисту практики перед 

комісією; 

- звітування на засіданні кафедри про підсумки практики; 

- внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного 

забезпечення переддипломної практики, а також інших навчально-методичних 

та звітних документів (враховуючи специфіку спеціальності); 

- здійснення, у разі необхідності, разом з керівниками практики 

вибіркового контролю за проходженням практики студентами безпосередньо на 

базі практики. 

 

Обов'язки керівників переддипломної практики від кафедри 

Для безпосереднього наукового керівництва практикою кожного студента 

відповідно до навчального навантаження викладачів, кафедрою призначаються 

керівники переддипломної практики, які, зазвичай, є керівниками 

кваліфікаційних магістерських робіт. 

Обов'язки безпосереднього керівника практики: 

- здійснює контроль прибуття студентів на практику; 

- надає допомогу студентові у виборі теми кваліфікаційної роботи 

магістра; 

- надає консультації щодо проведення студентом ретельного та 

всебічного вивчення літературних джерел; 

- розробка та надання студентам індивідуальних завдань та вказівок для 

проходження практики, враховуючи специфіку конкретної спеціальності і 

роботи; 

- надання роз’яснення з принципових питань, які виникають у студента 

щодо організації процесу наукової творчості; 

- забезпечення контролю за правильністю загального спрямування 

наукової роботи студента під час навчання в магістратурі; 

- контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних 

графіків проходження практики студентами; 

- сприяння організації індивідуальних навчальних занять магістранта; 



- організація і керування науковою роботою магістранта; 

- консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання 

практики та оформлення документів з її проходження; 

- своєчасна оцінка роботи студента на практиці за результатами звіту з її 

проходження, виконання індивідуального завдання та інших документів із 

практики; 

- забезпечення своєчасності подання студентами на кафедру звітів з 

переддипломної практики та інших документів, необхідних для захисту, їх 

перевірка та візування; 

- здійснення, у разі необхідності, вибіркового контролю за 

проходженням практики студентами безпосередньо на базі практики. 

 

Обов’язки студентів-практикантів 

Студенти при проходженні переддипломної практики зобов’язані: 

- до початку практики на організаційних зборах, а далі в 

індивідуальному порядку, одержати від керівника практики консультації щодо 

проходження практики і оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно (не пізніше зазначеної у направленні дати) прибути на базу 

практики; 

- систематично працювати над виконанням завдань за програмою 

практики; 

- вести щоденник практики, в якому фіксувати виконання відповідних 

етапів (розділів) календарного плану-графіку практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики, зазначені у індивідуальному графіку проходження практики, та 

вказівками безпосереднього керівника;  

- виконувати діючі правила внутрішнього розпорядку, строго 

дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- постійно підтримувати контакти з кафедрою та у призначений 

керівником практики від кафедри термін з’явитися на проміжний контроль; 

- висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті про 

проходження практики, відповідно до встановлених і діючих вимог до 

структури та оформлення звіту; 

- своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін 

захистити матеріали практики перед відповідною комісією. 

 

Зміст практики 
Основні завдання переддипломної практики відображаються в 

індивідуальному графіку щоденника з практики, з дотриманням визначених у 

ньому термінів виконання завдань. 

Студент здійснює відмітки та записує зміст і обсяг виконаної роботи у 

щоденник практики, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне 

виконання засвідчують науковий керівник та керівник практики від кафедри з 



відміткою про вчасність його представлення. 

Результатом проходження переддипломної практики є представлений до 

захисту, оформлений належним чином, звіт з практики. 

 

4. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті: 

- Титульна сторінка звіту. 

- Мета переддипломної практики. 

- Програма переддипломної практики. 

- Виконані дослідження та аналітичні розрахунки.  

- Проектні рішення стосовно обраної теми чи завдання дослідження. 

- Висновки про проходження практики. 

- Додатки. 

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних 

матеріалах, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з 

науково-дослідницької роботи.  

Звіт виконується українською мовою без стилістичних, орфографічних і 

синтаксичних помилок. 

Загальний обсяг звіту з переддипломної практики не повинен 

перевищувати 20-25 сторінок друкованого тексту (шрифт – Time New Roman 

Cyr, розмір – 14, інтервал – 1,0. Береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 

см, правий – 1,5 см), включаючи також у структуру матеріали, що відносяться 

до майбутньої кваліфікаційної роботи магістра, якщо такі є. 

Звіт друкується з одного боку аркуша білого паперу. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

За результатами переддипломної практики проводиться залік, який 

відбувається відкрито перед членами комісії. Атестація за підсумками практики 

проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з практики, 

оформлених відповідно до встановлених вимог, та відгуку керівника практики. 

За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, графіки, робочі 

записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на 

рецензування безпосередньому керівнику практики від кафедри у термін, який 

визначається кафедрою та регламентується нормативними й методичними 

документами з організації і проведення практики. 

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на 

кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за 

результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам, звіт 

рекомендується до захисту перед комісією шляхом здійснення напису на 

титульному аркуші «до захисту» безпосереднім керівником та завіряється його 



підписом з позначенням дати здійснення підпису.  

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам, звіт 

направляється на доопрацювання студенту із здійсненням напису на 

титульному аркуші «на доопрацювання» безпосереднім керівником, що 

завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису. 

За результатами перевірки звіту керівник практики від кафедри визначає 

оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією. Оцінка 

керівника практики носить рекомендаційний характер і не є обов’язковою 

оцінкою захисту для комісії. 

Після перевірки поданого звіту керівником практики від кафедри і при 

наявності позитивної оцінки, звіт з практики публічно захищається студентом 

на кафедрі перед комісією, яка складається з викладачів (не менше двох) 

відповідної кафедри.  

Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних 

документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального 

завдання, рівня знань та рівня захисту студента за чотирибальною 

диференційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалою ECTS, яка характеризує успішність студента.  
 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Оцінка проходження переддипломної практики складається із суми балів, 

які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за 

підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до 

програми практики. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, 

набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим 

переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



ДОДАТОК 

Тернопільський національний технічний університет  

імені Івана Пулюя 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

 ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(база практики) 

 

 

 

 

 

Виконав: студент V курсу, групи _БРм-51__ 

спеціальності _241 «Готельно-ресторанна___ 

______________________справа»__________ 

_______________________________________ 

Керівник _______________________________ 

Національна шкала ______________________ 

Кількість балів: _______Оцінка: ECTS _____ 

 

 

                      Члени комісії 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2020 


