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Пояснювальна записка 

 

  Технологічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми Туристичне обслуговування спеціальності 242 Туризм, 

невід’ємним складником освітнього процесу та третім етапом безперервної 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Організація технологічної практики регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, що 

затверджено наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93., 

Положенням про проведення практики студентів Київського національного 

лінгвістичного університету, затвердженого вченою радою Київського 

національного лінгвістичного університету 25.11.2019 р., протокол № 8.  

Програма практики складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.10.2018 № 1068 та освітньо-професійної програми 

Туристичне обслуговування спеціальності 242 Туризм Київського 

національного лінгвістичного університету. 

Згідно з навчальним планом спеціальності 242 Туризм та освітньо-

професійною програмою Туристичне обслуговування технологічна практика  

проводиться на ІІІ курсі у 6 семестрі. Тривалість практики становить 3 тижні, 

загальний обсяг – 120 годин (4 кредити), у т. ч. самостійна робота – 120 годин. 

Технологічна практика є логічним продовженням навчальних курсів, що 

розглядають питання організаційної, планово-економічної, маркетингової 

діяльності підприємств туристичної індустрії, таких як: Маркетинг у туризмі, 

Організація готельного господарства, Організація ресторанного господарства, 

Економіка підприємства, Економіка туризму, Правове регулювання 

туристичної діяльності та ін. 

Технологічна практика проводиться на базах практики, якими можуть 

бути  підприємства (установи, організації)  різних форм власності, які 

працюють на ринку туристичних послуг, і повинні відповідати сучасним 

вимогам, тобто застосовувати сучасні форми та методи управління, організації 

планово-економічної роботи, комерційної й маркетингової діяльності. 

Підприємства (установи, організації), що є базами практики, повинні мати у 

своїй структурі підрозділи, діяльність яких відповідає вимогам підготовки 

фахівців зі спеціальності 242 Туризм. 

Орієнтовні бази технологічної практики – туроператори, туристичні 

фірми, турагенції; різні види засобів тимчасового розміщення туристів (готелі, 

мотелі, бази відпочинку, турбази, санаторії, профілакторії, пансіонати тощо); 

підприємства-перевізники, які забезпечують транспортування туристів 

(авіакомпанії); екскурсійні підприємства; державні та громадські організації, 

що безпосередньо та опосередковано задіяні в туризмі; туристичні клуби; 

державні відділи та управління, що здійснюють контроль та управління у 

туристичній галузі. 

 



 

1. Мета і завдання технологічної практики  
 

Метою технологічної практики є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти під час навчання, 

набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в сфері планово-

економічної, маркетингової, організаційної діяльності туристичних 

підприємств. 

 

 Завданнями технологічної практики є: 

 

- ознайомлення із туристичним підприємством – базою практики, 

основними напрямами та результатами його діяльності;  

- визначення організаційно-правової форми туристичного підприємства, 

його юридичного статусу; 

- ознайомлення з туристичною документацією, партнерськими угодами та 

іншими правовими документами, які регламентують діяльність 

підприємства в туризмі; 

- вивчення посадових інструкцій працівників туристичного підприємства 

згідно зі штатним розписом; 

- аналіз туристичних послуг і туристичних продуктів, що надаються 

туристичним підприємством, сегментації ринку, на якому працює 

підприємство; 

- ознайомлення з основними принципами, методами та технологіями 

просування та реалізації окремих туристичних послуг та турпродукту 

загалом. 

 

Завданням технологічної практики також є формування таких 

компетентностей: 

інтегральної компетентності: 

- здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в 

процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які 

формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов; 

 загальних компетентностей: 

  ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

  ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

  ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

  ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

  ЗК13. Здатність планувати та управляти часом.  

  ЗК15. Здатність зосереджуватися на результатах при виконанні завдань та 

вміння їх презентувати. 



 

  ЗК16. Здатність використовувати професійну термінологію, оперувати 

туристичною інформацією, вести дискусію та передавати  власну думку в усній 

і письмовій формах;  

 

  фахових компетентностей: 

  ФК17. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності. 

  ФК18. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

  ФК20. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на 

всіх рівнях управління.  

  ФК21. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його форм і видів.  

  ФК22. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, 

транспортного, екскурсійного, рекреаційного). 

  ФК24. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.  

  ФК26. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний 

інформаційний матеріал.  

  ФК27. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку.   

  ФК31. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства. 

  ФК32. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб’єктом туристичного бізнесу. 

 

3. Програмні результати проходження технологічної практики  

Проходження здобувачами технологічної практики має на меті 

досягнення таких програмних результатів навчання: 

ПРН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення туристичного законодавства, національних і міжнародних 

стандартів з обслуговування туристів.  

ПРН02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук. 

ПРН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.  

ПРН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи 

організації та технології обслуговування туристів.  

ПРН08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно 

нею користуватися.  

ПРН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).  



 

ПРН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності.  

ПРН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг.  

ПРН13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших 

галузей. 

ПРН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності 

та громадянської свідомості. 

ПРН17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері.  

ПРН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях.  

ПРН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні 

професійних завдань.  

ПРН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях. 

ПРН23. Зосереджуватися на результатах при виконанні завдань та вміти 

їх презентувати. 

ПРН24. Використовувати професійну термінологію, оперувати 

туристичною інформацією, вести дискусію та передавати власну думку в усній 

та письмовій формах. 

 

 У результаті проходження технологічної практики здобувачі повинні 

знати: нормативно-правову базу, законодавчі та інструктивні документи в 

сфері туризму; організаційну структуру туристичного підприємства; сучасні 

форми та методи організації туристичної діяльності; взаємовідносини 

туристичного підприємства з постачальниками та споживачами туристичних 

послуг; особливості просування та реалізації туристичних послуг та 

турпродукту; зміст професійної діяльності фахівців з туризму; специфіку 

надання окремих туристичних послуг; специфіку організації різних видів 

подорожей.  

 За результатами практики здобувачі повинні вміти: організувати роботу 

зі збору і систематизації матеріалів про функціонування туристичного 

підприємства і його підрозділів; здійснювати туристичне обслуговування з 

урахуванням галузевих стандартів та специфіки діяльності туристичного 

підприємства – бази практики; працювати з прайс-листами, каталогами 

партнерів; надавати консультації туристам, оформлювати пакети документів; 

створювати туристичний продукт та використовувати рекламні заходи для його  

просування; реалізовувати окремі туристичні послуги; добирати, аналізувати, 

систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітні та статистичні 

матеріали; аналізувати ефективність діяльності туристичного підприємства та 

вносити пропозиції щодо поліпшення туристичного обслуговування. 

 

 4. Структура технологічної практики, вимоги до учасників освітнього 

процесу під час практики  



 

 

   Загальний обсяг (відповідно до навчального плану) – 4 кредити ЄКТС; 

120 год., зокрема: самостійна робота   –  120 год. 

   

Технологічна практика складається з трьох етапів: 

1 етап – підготовчий. 

2 етап – власне виробничий; 

3 етап – підсумковий. 

  

Професійно-орієнтовані дисципліни, засвоєння яких необхідне для 

проходження технологічної практики здобувачами, що здобувають освіту 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:  

− основи туризмознавства; 

− туристичне краєзнавство; 

− туристичне країнознавство; 

− географія туризму; 

− організація екскурсійної діяльності; 

− організація активного туризму; 

− організація туристичних подорожей;  

− організація готельного господарства;  

− організація ресторанного господарства; 

− правове регулювання туристичної діяльності; 

− маркетинг у туризмі;  

− англійська мова (за професійним спрямуванням). 

 

   Здобувачі-практиканти можуть обіймати посади в рамках статутної 

діяльності та штатного розпису підприємства-бази практики. 
 

 

Керівництво технологічною практикою здійснюють:  

− груповий керівник зі спеціальності 242 Туризм від кафедри (далі – 

груповий керівник), 

− керівник практики від факультету;  

− керівник практики від Університету (загальне керівництво); 

− керівник практики від підприємства. 

До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні 

працівники кафедри.  

Кафедра зобов’язана: 

− щорічно переглядати і за необхідності вносити зміни до програми 

технологічної практики; 

− призначати керівників практики для кожної групи здобувачів-

практикантів; 

− складати списки здобувачів-практикантів, забезпечувати здобувачів 

програмою практики, індивідуальними завданнями; 



 

− проводити організаційно-інструктивні збори здобувачів перед початком 

практики, а після її завершення – проводити захист практики; 

− заслуховувати звіти керівників про підготовку, проведення та завершення 

практики, а також пропозиції щодо її удосконалення. 

 

Груповий керівник зі спеціальності 242 Туризм від кафедри 

зобов’язаний: 

− скласти календарний графік проходження практики, надати індивідуальні 

завдання, зразки звітної документації, методичні матеріали щодо 

проходження практики;  

− забезпечити проведення настановної конференції з питань організації 

технологічної практики та ознайомити здобувачів з метою, завданнями, 

формами організації практики, вимогами охорони праці; 

− систематично надавати методичну допомогу здобувачам у виконанні 

індивідуального завдання та в підготовці звіту про проходження 

практики; 

− проводити регулярні / щотижневі консультації;  

− здійснювати поточний контроль за виконанням здобувачами завдань, 

запланованих на період практики, безпосередньо на підприємствах та в 

процесі перевірки звітної документації;  

− своєчасно перевірити звітну документацію, подану на захист 

здобувачами-практикантами; 

− встановлювати контакти з керівниками баз практики; 

− у разі виявлення недоліків в організації практики своєчасно їх усувати; 

− сприяти здобувачеві в проходженні практики відповідно до програми та 

забезпеченню належних умов його праці; 

− організувати підсумковий контроль у вигляді захисту звіту практики; 

− по закінченню практики провести опитування здобувачів-практикантів, 

керівників практики, роботодавців (представників баз практики), інших 

стейкголдерів, результати якого оприлюднити та інтернет-сторінці 

кафедри; 

− у встановлений термін подати на кафедру письмовий звіт з підсумками, 

зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення умов практики 

здобувачів, враховуючи результати проведеного опитування. 

 

Керівник практики від факультету: 

− розробляє організаційні питання проведення практики: методичне 

забезпечення, керівництво, контроль, звітність і терміни; 

− готує проєкт наказу про проходження практики та подання про розподіл 

здобувачів та керівників з числа науково-педагогічних працівників; 

− контролює вчасну розробку і оновлення робочих програм практики; 

− своєчасно готує списки здобувачів-практикантів і подає офіційні заявки 

для оформлення допусків до роботи у відповідних установах – базах 

практики. 



 

 

Керівник практики від Університету: 

− складає графік проведення практики; 

− готує наказ про розподіл здобувачів та керівників з числа науково-

педагогічних працівників; 

− організує проведення настановної та підсумкової конференцій з питань 

проходження здобувачами технологічної практики; 

− готує до підписання двосторонні угоди з підприємствами – базами 

практики; 

− здійснює поточний контроль за організацією технологічної практики на 

факультеті. 

 

Безпосереднє керівництво практичною підготовкою студентів-

практикантів на робочих місцях здійснює керівник від бази практики, 

призначений директором підприємства / установи з числа провідних фахівців з 

повною вищою освітою, з яким здобувачі погоджують індивідуальний,  

календарний плани проходження практики згідно з її програмою та вимогами 

бази практики.  

 

Керівник практики від бази практики зобов’язаний: 

− організувати проходження практики здобувачів відповідно до 

календарного плану практики у співпраці з керівниками практики від 

університету, факультету, кафедри; 

− ознайомити здобувачів з організацією роботи підприємства – бази 

практики; 

− провести з практикантом обов’язкові інструктажі з охорони праці та 

техніки безпеки; 

− здійснювати керівництво практикою здобувачів, надавати практикантам 

усебічну практичну допомогу у виконанні програми практики та 

індивідуального завдання. 

 

Керівник від бази практики дає письмовий висновок про виконання 

завдань програми практики, характеризує здатність практиканта до самостійної 

роботи за фахом. Зауваження щодо виконання доручених завдань 

практикантом, порушень трудової дисципліни вказуються керівником бази 

практики у характеристиці практиканта. Відгук про проходження практики 

друкується на бланку організації або заповнюється в розділі щоденника та 

завіряється печаткою. 

Робоче місце та послідовність і порядок роботи практиканта визначає 

керівник бази практики. Режим роботи, встановлений для працівників бази 

практики, є обов’язковим для практиканта, робочий час практиканта – 6 годин 

на день. 

 



 

Перед початком практики в Університеті проводиться настановна 

конференція, під час якої здобувачів знайомлять з метою і завданнями 

практики, базами і термінами проходження практики, видається направлення на 

практику, програма практики, індивідуальне завдання, перелік звітної 

документації та зразки її оформлення. 

Здобувачі-практиканти  мають право: 

− звертатись до керівників практики, завідувача кафедри з усіх питань, які 

виникають під час її проходження практики; 

− користуватись матеріалами та літературою архівів і бібліотек 

підприємств – баз практики. 

Здобувачі-практиканти зобов’язані: 

− до початку практики одержати направлення, індивідуальне завдання, 

методичні матеріали;  

− отримати консультації щодо оформлення звітної документації;  

− своєчасно прибути на базу практики; 

− виконувати розпорядження керівників баз практик і групового керівника 

практики; 

− дотримуватися правил внутрішнього розпорядку,  правил охорони праці 

та техніки безпеки на підприємствах – базах практики; 

− нести відповідальність за виконану роботу; 

− виконати програму практики в повному обсязі; 

− своєчасно звітувати про підсумки практики; 

− після завершення практики подати щоденник та звіт про проходження 

технологічної практики керівнику у визначений термін та скласти залік з 

практики. 

 

Після закінчення та захисту  технологічної практики в Університеті 

проводиться підсумкова конференція, на якій: 

– проводиться аналіз звітної документації  здобувачів груповим керівником  

від кафедри; 

– оголошуються оцінки здобувачів з технологічної практики; 

– визначаються найкращі здобувачі-практиканти за підсумками практики, 

прізвища яких подаються у звітній документації; 

– обговорюються результати технологічної практики з туристичного 

обслуговування здобувачів на засіданнях кафедри та факультету. 

 



 

 

5. Зміст практики 

 

Зміст технологічної практики відповідає меті та завданням, визначеним 

у цій програмі 

Під час проходження технологічної практики здобувачі вищої освіти 

знайомляться з туристичною документацією, партнерськими угодами та 

іншими правовими документами, які регламентують діяльність підприємства 

в туризмі; технологічними процесами створення, просування та реалізації 

туристичних продуктів; залучаються до фахової діяльності на туристичних 

підприємствах з урахуванням їхніх загальних та фахових компетентностей,  

інтересів та спеціалізації, набувають досвіду організаційної роботи. Також 

під час практики здобувачі збирають матеріали для подальшого виконання 

кваліфікаційної роботи. 

 

Графік та зміст технологічної практики 

 

№ 

з/п 
Вид та зміст роботи 

Період виконання 

завдання  

1. 

  Настановна конференція перед початком практики. 

Ознайомлення здобувачів з програмою практики. 

Розподіл за базами практик. Отримання 

індивідуального завдання. Проведення інструктажу з 

техніки безпеки та охорони праці. 

1-й день  

2. 

  Прибуття на базу практики. Оформлення необхідної 

документації. Ознайомлення з графіком роботи бази 

практики, розпорядком дня. Ознайомлення з 

основними принципами роботи підприємства, 

правами та обов`язками працівників, розподілом 

обов`язків у підрозділах. Закріплення за керівником. 

Затвердження плану роботи на період практики. 

1-й день 

3.   Загальне ознайомлення із діяльністю підприємства, 

особливостями паперового та електронного 

документообігу.  

3-й, 5-й день 

4.   Робота над виконанням індивідуального завдання. 

Збір, опрацювання інформації для написання звіту 

про проходження практики. Набуття практичних 

умінь і навичок роботи на підприємствах (в 

установах, організаціях) туристичної інфраструктури 

в процесі проходження практики, ознайомлення з 

технологіями створення туристичного продукту, 

просування та реалізації турпродукту загалом та 

з 6-го по 18-й 

день 



 

 

окремих туристичних послуг. 

5. 

 Оформлення необхідної звітної документації 

(щоденник, звіт про проходження технологічної 

практики). 

19-й, 20-й день  

6. 

  Подання звіту керівнику від бази практики під час 

підсумкової співбесіди. Отримання відгуку про 

роботу та оцінку за проходження практики.  

21-й день 

(останній день 

практики) 

 

 Індивідуальні завдання 

  Перед початком технологічної практики груповий керівник за 

погодженням з представниками підприємств – баз практики розробляє 

індивідуальні завдання для кожного здобувача-практиканта з урахуванням 

специфіки його майбутньої роботи на туристичному підприємстві.  

 Упродовж періоду проходження практики груповий керівник 

систематично консультує здобувачів з тематики, методики виконання 

завдань. Під час роботи на підприємстві індивідуальне завдання може 

коригуватися з урахуванням особливості професійної діяльності здобувачів-

практикантів та можливості проводити ефективну дослідницьку роботу. 

 

6. Контроль результатів проходження здобувачами-практикантами 

технологічної практики  

 

Поточний контроль виконання програми практики здобувачами 

здійснюється керівниками від кафедри та бази практики у формі 

систематичних перевірок виконання здобувачем посадових обов’язків, 

своєчасності внесення робочих записів до щоденника практики, дотримання 

термінів виконання програми технологічної практики, індивідуальних 

завдань. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

Порядок підготовки, захисту і оцінювання звіту про проходження 

технологічної практики  

 

Перебуваючи на практиці, здобувачі повинні виконати затверджені 

програму практики, індивідуальне завдання та професійні доручення 

керівника від бази практики, забезпечити поєднання практичної роботи на 

підприємстві з аналітичними дослідженнями та науковим пошуком. 

Досягнуті результати повинні бути віддзеркалені у звіті про проходження 

технологічної практики. 

По завершенню технологічної практики здобувачі ІІІ курсу освітньо-

професійної програми Туристичне обслуговування спеціальності 242  Туризм 

звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання. 



 

 

Загальна форма звітності про проходження практики – це подання керівнику 

практики від кафедри пакету звітної документації (у паперовій та 

електронній формах), який складається з таких документів: 

 

1. Відгук (характеристика) керівника від бази практики з оцінкою 

роботи здобувача на практиці; 

2. Щоденник проходження практики, оформленого належним чином; 

3. Звіт про проходження технологічної практики. 

 

Вимоги щодо ведення та оформлення щоденника  

технологічної практики 

 

Щоденник є основним документом здобувача під час проходження 

технологічної практики. Він призначений для: 

• виконання програми й календарного графіку проходження 

практики;  

• ведення поточних записів здобувачем щодо виконання щоденних 

завдань та характеристики професійних знань, умінь, здобутих під час 

практики;  

• проведення поточного та підсумкового контролю з боку 

призначених керівників технологічної практики від підприємств та 

Університету.  

 

Записи в щоденнику ведуться українською мовою від власного імені в 

теперішньому часі (ознайомився, проаналізував, розробив, оформив тощо), 

без скорочень, грамотно, у тій послідовності, у якій виконувалася робота 

протягом дня. Робочі записи повинні відповідати календарному графіку 

проходження практики.   

В останній день практики проводиться співбесіда, за результатами якої 

керівник від бази практики оформлює відгук (характеристику) з оцінкою 

роботи здобувача на практиці (за чотирибальною шкалою: “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”), засвідчений печаткою підприємства. 

У відгуку оцінюються рівень професійної підготовки, ділові якості 

здобувача, здатність до творчого мислення, прийняття самостійних рішень в 

організаторській і управлінській діяльності, ініціативність, 

дисциплінованість. Також у відгуку відзначається ступінь виконання 

програми технологічної практики, поточних виробничих доручень, 

акцентується увага на недоліках у підготовці здобувача, висловлюються 

рекомендації щодо її покращення.  

 

 

 



 

 

Вибуваючи з бази практики, здобувач має зробити про це відмітку 

потрібно в  щоденнику туристичної практики.   

Наявність належним чином заповненого щоденника є підтвердженням 

перебування здобувача на практиці. Без заповненого щоденника практика не 

зараховується. Якісне оформлення здобувачем робочих записів у щоденнику, 

як і оцінка його роботи керівниками практики від кафедри та підприємства, 

впливають на підсумкову оцінку результатів проходження технологічної 

практики.  

Порядок допуску до захисту звіту з технологічної практики  

 

За результатами проходження практики здобувачі готують звіт про 

проходження технологічної практики, який подається на кафедру разом із 

іншою звітною документацією протягом двох днів із дня закінчення 

практики. 

До захисту звітів допускаються здобувачі, які виконали програму 

практики, своєчасно подали на перевірку керівнику практики від кафедри 

письмовий звіт разом із щоденником практики, індивідуальним завданням та 

відгуком керівника від бази практики . 

Допуск до захисту звіту здійснюється керівником практики від 

кафедри, що підтверджується його підписом на титульному аркуші звіту. 

Звіти, у яких виявлено недоліки (недотримання вимог щодо 

оформлення, неповне виконання індивідуальних завдань) до захисту не 

допускаються. Відповідне рішення приймається керівниками практики за 

погодженням завідувача кафедри.  

 

Вимоги до оформлення звіту з технологічної практики  

 

 Обсяг звіту про проходження технологічної практики становить не 

менше 30 друкованих сторінок без урахування додатків і списку 

використаних джерел. 

Звіт має містити такі складники: титульний аркуш, зміст, вступ, 

основну частину, що складається з трьох розділів, висновків, додатків, 

списку  використаних джерел. 

У звіті здобувач послідовно викладає результати виконання 

індивідуального завдання технологічної практики. 

Список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 

 

 

 

 



 

 

Оцінювання результатів проходження технологічної практики 
 

Підсумковий контроль результатів проходження технологічної 

практики відбувається у формі  заліку, під час якого здобувачі захищають 

звіт про проходження технологічної практики. Відповідальність за його 

проведення покладається на керівника практики від кафедри. Залік може 

проводиться в присутності членів комісії, призначених завідувачем кафедри. 

До складу комісії можуть входити: керівник практики від кафедри, один з 

керівників від баз практики, один з викладачів кафедри, який викладав 

практикантам нормативні дисципліни або керівник курсових робіт. Кількість 

членів комісії – не менше 3 осіб. 

Залік проводиться за тиждень після завершення практики. 

Система модульно-рейтингового контролю результатів проходження 

технологічної практики здобувачів передбачає оцінювання таких складників:  

 

№№ Види роботи Кількість 

балів 

1. Виконання індивідуального завдання, підготовка і 

оформлення звіту про проходження технологічної 

практики 

60 

2. Ведення та оформлення щоденника практики 10 

3. Захист звіту про проходження технологічної практики 30 

 

 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання, підготовки і 

оформлення звіту про проходження технологічної практики 

 

 Критерії оцінювання Кількість 

балів 

1. Усі завдання виконано в повному обсязі, виявлено 

вміння здобувача застосовувати і творчо 

використовувати теоретичні знання та практичні 

навички, пов’язані з аналізом діяльності туристичного 

підприємства. 

51 – 60 

2. Усі завдання виконано в повному обсязі, але є 

неточності в оформленні звітної документації. 

41 – 50 

3. Усі завдання виконані правильно, але недостатньо 

повно. Є незначні помилки в оформленні звітної  

документації. 

31 – 40 

4. Усі завдання практики виконано, але неповно, у ході 

виконання завдань є незначні помилки. 

21 – 30 

5. Завдання практики виконано в неповному обсязі. 

Звітна документація недооформлена або оформлена з 

помилками. 

1 – 20 

6. Завдання не виконані. Звітна документація 

непредставлена. 

0 



 

 

 

Критерії оцінювання ведення та оформлення щоденника  

технологічної практики  

 

  Критерії оцінювання Кількість балів 

1. Щоденник практики оформлений акуратно, містить 

докладний опис кожного дня проходження практики. 

9 – 10 

2. Щоденник містить записи основних видів робіт, що 

виконувалися, проте недостатньо детально та змістовно. 

6 – 8 

3. Записи в щоденнику несистематичні, виклад основних 

робіт під час практики занадто стислий. 

3 – 5 

4. Щоденник оформлений неакуратно, майже не містить 

записів основних видів робіт під час практики 

1 – 2 

5. Щоденник неоформлений. 0 

 

Критерії оцінювання захисту звіту про проходження  

технологічної практики 

  Критерії оцінювання Кількість балів 

1. Здобувач дає вичерпні відповіді, чітко характеризує 

особливості функціонування туристичного 

підприємства – бази практики. 

26 – 30  

2. Відповіді здобувача під час захисту неповні, з деякими 

помилками. 

16 – 25  

3. Здобувач під час захисту звіту припускається помилок, 

відповіді на питання нечіткі та необґрунтовані. 

6 – 15  

4. Здобувач майже не дає відповідей на поставлені 

питання щодо змісту практики та виконання 

індивідуального завдання. 

1 – 5 

5. Здобувач на захист звіту не з’явився без поважних 

причин. 

0 

 

Результати досягнень здобувачів під час проходження технологічної 

практики визначаються оцінками: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, 



 

 

“незадовільно” за національною шкалою оцінювання та відповідною 

кількістю балів за шкалою ЄКТС.  

 

Сума балів за всі види  

діяльності під час 

туристичної практики 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В добре 

75 – 81 С добре 

66 – 74 D задовільно 

60 – 65 Е задовільно 

0 – 59 F незадовільно  

Здобувачі, які без поважних причин не пройшли технологічну 

практику, або результати її проходження були незадовільними, підлягають 

відрахуванню з Університету. 

 

7. Підбиття підсумків практики 
 

Керівник практики від кафедри аналізує результати проходження 

технологічної практики, зазначає головні досягнення здобувачів під час 

проходження практики, окреслює проблеми та недоліки в організації 

практики та її проходження здобувачами, складає звіт. 

У кінці кожного навчального року керівники практики від кафедри 

подають керівнику практики від університету узагальнений звіт про 

проходження практики здобувачами за відповідний навчальний рік. Загальні 

підсумки практики підбиваються на засіданні вченої ради факультету, але не 

рідше одного разу протягом навчального року. 

Крім того, після проходження технологічної практики проводиться 

опитування здобувачів-практикантів, керівників практики, роботодавців 

(представників баз практики), інших стейкголдерів, результати якого  

оприлюднюються на кафедральній інтернет-сторінці та використовуються 

для розроблення заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

проходження практики та підготовки майбутніх фахівців з туристичного 

обслуговування.  

 

 



 

 

8. Зразки документації 

 
Зразок титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет ______________________ 

Кафедра _____________________ 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

 

 здобувача ІІІ курсу  

групи __________ 

освітньої програми  

Туристичне обслуговування 

спеціальності 242 Туризм 

 

П І Б 

 

 Керівник практики: 
 

___________________________________ 

 

 

Національна шкала    ___________ 

Кількість балів           ___________ 

Оцінка ЄКТС             ___________ 

 

 

 

КИЇВ – 20__ 
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