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ВСТУП 

 

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом  навчання і 

проводиться на випускному курсі з метою узагальнення здобутих ними знань, 

практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до 

самостійної трудової діяльності. Вона передбачає закріплення та  удосконалення 

знань із основних спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом, вміння  

діяти в різноманітних виробничих ситуаціях, приймати правильні рішення. 

 Проходження виробничої переддипломної практики передбачається на 

сучасних підприємствах ресторанного господарства, бажано на місцях майбутнього 

працевлаштування молодших спеціалістів. 

Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в ресторанному господарстві, формування 

у них умінь та навичок, які в майбутньому дозволять їм ефективно організовувати і 

керувати технологічними процесами в ринкових умовах. 

Дуже важливо виховати у студентів потребу систематично поновлювати свої 

знання та вміння, бажання стати професіоналом високого класу та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Згідно з навчальним планом технологічна практика проводиться на 

підприємствах ресторанного господарства м. Суми та інших міст України. 

Тривалість практики – три тижні. 

Робочу програму переддипломної практики розроблено відповідно до закону 

України "Про освіту", вона відповідає «Положенню про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України» і навчального плану спеціальності 

5.05170101 "Виробництво харчової продукції". 

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Мета практики - закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих 

студентами в процесі теоретичного навчання, формування професійних вмінь та 

навичок у виробництві напівфабрикатів та готової кулінарної продукції  

 У процесі проходження переддипломної практики студенти повинні 

ознайомитися із закладом ресторанного господарства, його типом, основними 

видами діяльності, оволодіти навичками  розробки різних видів меню, розрахунку 

необхідної кількості сировини, оформлення документів на отримання сировини з 

комори, нормами закладання сировини, виходом напівфабрикатів та готових страв.  

Студенти повинні ознайомитися із організацією постачання та укладання 

договорів, порядком прийому та звільнення робітників відповідно до чинного 

законодавства, веденням санітарного та контрольного журналів, складанням 

графіків виходу на роботу, прийманням замовлень  для проведення урочистостей, із 

сучасними умовами ведення фінансово-господарської діяльності закладів 

ресторанного господарства,  вміти вносити пропозиції щодо застосування сучасних 

форм та методів виробництва та обслуговування.  

 Після закінчення виробничої переддипломної практики  студент повинен 

представити звіт та   щоденник. 
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 Звіт, щоденник з переддипломної практики оформляється згідно з вимогами, 

що встановлює навчальний заклад з обов’язковим врахуванням Єдиного стандарту 

конструкторської документації. 

 Звіт та щоденник повинен містити  інформацію про виконання всіх завдань 

програми практики  стосовно бази практики.  Також повинна бути коротко  і 

конкретно описана робота, яку особисто виконував студент під час дублювання 

передбачених програмою посад спеціалістів. 

У звіті повинна бути висвітлена наступна інформація: 

- загальна інформація про визначений заклад ресторанного господарства (базу 

практики) відповідно до тематичного плану виробничої переддипломної 

практики; 

- виконана робота у відповідності до програми практики; 

- додатки документів, відповідно до розділу тематичного плану; 

- письмовий відгук керівника практики від закладу ресторанного господарства 

з печаткою та підписом керівника бази практики. 

 Складений звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту 

повинні бути зшиті. Звіт перевіряється керівником практики від підприємства, 

дається відгук та закріпляється  підписом керівника  та печаткою підприємства. 

 Результат  захисту звіту заноситься до залікової відомості та залікової  

книжки. Захист з практики здійснюється  комісією, що призначена заступником 

директора технікуму з навчально-виробничої роботи. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Студенти відбувають на практику згідно з наказом по технікуму, в якому 

зазначаються підприємство, де відбуватиметься практика, термін її проходження та 

керівник практики від технікуму. З собою необхідно мати санітарну книжку. 

Перед початком практики зі студентами проводять збори, де їм видають 

щоденники і програму практики, направлення на підприємство ресторанного 

господарства. Прибувши на практику, студент з'являється у відділ кадрів 

підприємства і пред'являє направлення на практику. 

Проходження практики студентами має бути оформлене наказом по 

підприємству. 

На кожному підприємстві згідно з наказом призначається керівник практики, 

який здійснює загальне керівництво студентами. 

Відповідальність за виконання студентами програми практики несуть обидва 

керівники (від технікуму і від підприємства), а за організацію практики — 

керівництво підприємства. 

Керівник практики від підприємства ознайомлюється з програмою практики 

та літературою. У перший день практики організовує проведення інструктажу з 

техніки безпеки та санітарного мінімуму, проводить вступну бесіду та екскурсію по 

підприємству, повідомляє про розпорядок роботи закладу. 
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Керівництво практикою від вищого навчального закладу 

До керівництва технологічною практикою студентів залучаються досвідчені 

викладачі циклової комісії, які в тісному контакті з керівництвом бази практики 

забезпечують якісне виконання програми практики. 

До обов 'язків керівників практики від технікуму входить: 

- проведення установчих зборів студентів, які направляються на практику;  

- забезпечення студентів необхідними документами (направлення на 

практику, робоча програма практики, щоденник, календарний план);  

- проведення консультацій для студентів на базі практики та на кафедрі згідно 

з графіком; 

- контроль за виконанням програми практики і написанням звітів;  

- розгляд звітів студентів з практики, надання відгуку про їх роботу, участь у 

роботі комісії із захисту звітів;  

- надання завідувачу циклової комісії письмового звіту про результати 

практики разом із зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення практичної 

підготовки студентів.  

 

Керівництво практикою від підприємства - бази практики 

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється 

директором, завідувачем виробництва та іншими кваліфікованими спеціалістами з 

повною вищою освітою. 

 

До обов 'язків керівників практики від підприємства входить: 

- ознайомлення з програмою практики студентів; 

- організація та проведення в перший день практики інструктажу з техніки 

безпеки, санітарному мінімуму; 

- проведення вступної бесіди та екскурсії по підприємству; 

- ознайомлення студентів з історією підприємства, перспективами його 

розвитку, асортиментом продукції, яка виробляється на підприємстві, досягненнями 

використання нової техніки та сучасних технологій, розміщенням та особливостями 

роботи цехів та закладу ресторанного господарства; 

- безпосереднє керівництво практикою відповідно до програми практики; 

- контроль виконання програми практики та індивідуальних завдань; 

- допомога у зборі усіх необхідних даних про підприємство, у т.ч. 

нормативно- технічної документації; 

- залучення студентів до активної участі в поточній роботі у структурах 

підприємства; 

- складання відгуку виробничої характеристики на студента. 

 

До обов'язків студентів при проходженні практики входить: 

 

- до початку практики пройти медичний огляд і оформити санітарну книжку;  

- одержати від керівника практики технікуму всі необхідні документи і 

консультативну інформацію щодо їх оформлення та своєчасно приступити до 

роботи;  

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;  
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- вивчати та суворо дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки і виробничої санітарії;  

- виконувати завдання, які передбачені програмою практики;  

- нести відповідальність за виконану роботу та її результати;  

- своєчасно оформляти щоденник практики, написати та у встановлений  

термін захистити звіт з практики.  

 

 

 

 

 

Орієнтовний тематичний план  

переддипломної практики 
 

№ п/п Назва розділів Кількість 

днів 

1  Ознайомлення із закладом ресторанного 

господарства, особливості його виробничо-

торгівельної діяльності 

2 

2 Організація технологічного процесу виробництва та 

реалізації готової продукції на підприємстві 

ресторанного господарства. 

3 

3 Оперативне планування виробництва та технологічна 

документація закладу  ресторанного господарства. 

3 

4 Організація управління та контролю за діяльністю 

закладу ресторанного господарства. 

2 

5 Дублювання роботи завідуючого виробництвом 3 

6 Дублювання роботи техніка - технолога 2 

7 Дублювання роботи адміністратора (метрдотеля) 

закладу 

2 

8 Оформлення звіту  1 

 Разом  18 
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3. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Ознайомлення із закладом ресторанного господарства, особливості його 

виробничо-торгівельної діяльності 

  

Загальні відомості про заклад ресторанного господарства (повна назва, тип, 

кількість посадкових місць, місце розташування, контингент споживачів, форма 

власності). Вид діяльності закладу, наявність філій, буфетів, магазинів кулінарії і 

т.д. 

 Ознайомлення із розпорядчими і установчими документами, штатним 

розписом та матеріальною базою підприємства.  

 Ознайомлення з асортиментом страв та попитом на них. 

 

Організація технологічного процесу виробництва та реалізації готової продукції 

в закладі ресторанного господарства 

  

Ознайомитися з організацією охорони праці та заходами з техніки безпеки в 

закладі ресторанного господарства, дотриманням правил охорони праці, техніки 

безпеки  та санітарно-гігієнічних вимог.  

Ознайомитися з організацією постачання закладу ресторанного господарства 

сировиною, напівфабрикатами, гастрономічною продукцією, алкогольними та 

безалкогольними  напоями, оформлення необхідної документації, наявністю 

сертифікатів, посвідчень про якість.  

Ознайомитися з порядком заключення договорів  закладу ресторанного 

господарства з постачальниками  сировини і продуктів.  

Ознайомитися з порядком приймання сировини та продукції на склад. 

Порядок складання актів про невідповідність  кількості чи якості сировини та 

продукції, яка надійшла на підприємство. 

 Ознайомитися з виробничою програмою закладу ресторанного господарства,   

виробничою потужністю.  Провести розрахунки по визначенню необхідної кількості 

сировини та продуктів для виконання денного завдання закладу, оформити 

накладну-вимогу. 

 Ознайомитися з порядком одержання продуктів з комори, оформлення 

необхідної документації. 

 Проведення контролю за витратами при первинній  обробці сировини, 

нормами закладання необхідних компонентів за визначеними видами страв, 

нормами виходу готових страв, оформленням та відпуском страв і кулінарних 

виробів. 

Ознайомитися з організацією проведення бракеражу готових страв, оцінка і 

аналіз кожної партії страв. Порядок проведення бракеражу готових страв та 

оформлення бракеражного журналу. 

Складання графіку виходу  працівників на роботу відповідно до виробничої 

програми закладу. 
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Оперативне планування виробництва та технологічна документація 

закладу ресторанного господарства 

Система і порядок укладання договорів про матеріальну відповідальність на 

підприємстві та договорів про матеріальну відповідальність при зберіганні товарно-

матеріальних цінностей. 

Організація товарно-матеріальних цінностей та контроль за станом та 

кількістю матеріальних запасів. 

Організація проведення ревізій та інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей на підприємстві, оформлення необхідної документації. 

Вибір оптимального виду меню для закладу відповідно до його типу та 

діяльності. Оформлення меню, технологічних карток на страви та техніко-

технологічних карток на фірмові страви. 

Нормативна і технологічна документація , що використовується в закладах 

ресторанного господарства, порядок її застосування. 

Ознайомлення з формами та методами обслуговування споживачів закладу 

ресторанного господарства. Вимоги до персоналу. Підготовка та особливості 

обслуговування споживачів. Внести пропозиції по покращенню обслуговування 

споживачів. 

Ознайомитися з основними та додатковими послугами закладу ресторанного 

господарства. Організація надання кейтерингових  послуг. Внести пропозиції по 

розширенню надання послуг визначеним закладом  ресторанного господарства. 

Характеристика матеріально-технічної бази закладу. Основні виробничі та 

торгівельні приміщення, їх розміщення, планування, призначення.  

Ознайомитися із видами механічного, теплового та холодильного обладнання, 

інвентарем та інструментами виробничих цехів  та  групи торгівельних приміщень. 

 

Організація управління та контролю за діяльністю  

закладу ресторанного господарства 

Характеристика закладу ресторанного господарства відповідно до  його класу 

та рівня надання послуг. 

Вивчити правила внутрішнього трудового розпорядку та систему оплати 

праці працівників. 

Ознайомитися з порядком приймання і звільнення працівників, розподілом 

праці на підприємстві,  підвищенням кваліфікації працівників.  

Порядок ведення санітарного та контрольного журналів, книги відгуків та 

пропозицій. 

Ознайомлення з організацією контролю за виконанням функціональних 

обов’язків працівниками. 

Ознайомитися з організацією рекламної діяльності підприємства. Види 

реклами, які застосовуються. Внести пропозиції щодо удосконалення заходів щодо 

покращення реклами. 

Ознайомитися з результатами економічної діяльності закладу ресторанного 

господарства за рік. Зробити аналіз продуктивності праці. Визначити  аналіз 

товарообороту підприємства. Внести пропозиції по покращенню роботи 

підприємства. 
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Ознайомлення з документами бухгалтерського обліку та статистичної 

звітності. Ведення касових операцій, здача виручки в банк. Ціноутворення і 

калькуляція на підприємстві. Облік надходження сировини на підприємство. Облік 

реалізації та відпуску готової продукції. 

 

Оволодіння уміннями і навичками (робота дублером) молодшого 

спеціаліста 

 Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю 

видів діяльності і відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати 

узагальнені професійні завдання. 

 

Технік – технолог 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою техніка-технолога у 

закладах ресторанного господарства.  

Вивчення   на робочому місці   нормативно-технологічної документації, яка 

використовується у закладах ресторанного господарства, конкурентоспроможність 

продукції та послуг.  

 Вивчення правил контролю за раціональним використанням та якістю 

сировини, продуктів, готової продукції. 

 Вивчення основних технологічних вимог при приготуванні та відпуску страв і 

виробів, калькуляції цін. 

 Ознайомлення  із санітарно-гігієнічними вимогами  та правилами безпеки 

харчування в закладі. 

 Ознайомлення з роботою атестаційної комісії з підвищення професійного 

рівня працівників. 

  

Завідуючий виробництвом 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою завідуючого 

виробництвом у закладах ресторанного господарства.  

Вивчення складання замовлення на необхідні продовольчі  товари, 

напівфабрикати, сировину в необхідній кількості та визначеної якості. 

Вивчення забезпечення закладу ресторанного господарства різноманітним 

асортиментом страв  та кулінарних виробів відповідно до попиту споживачів.

 Ознайомлення із здійсненням постійного контролю за дотриманням 

технології приготування страв, нормами  використання сировини та 

напівфабрикатів. 

Вивчення організації вхідного, оперативного та вихідного контролю якості 

продукції. 

Вивчення ведення обліку, складання і своєчасного  надання звітності  

виробничої діяльності.   

Вивчення складання графіків виходу на роботу працівників виробничого 

підрозділу та ведення обліку робочого часу. 

 

Адміністратор  (метрдотель ) торгівельної зали 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою адміністратора 

торгівельної зали у закладах ресторанного господарства.  



 

 

 9 

Вивчення організації обслуговування споживачів. 

Вивчення приймання та оформлення замовлення на обслуговування 

урочистих подій та інших заходів. 

Вивчення форм розрахунків із споживачами. 

Вивчення складання графіків виходу на роботу працівників групи 

торгівельних приміщень та ведення обліку робочого часу. 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

При отриманні щоденника практики кожен студент отримує також 

"індивідуальне завдання", яке видається керівником практики від технікуму. Це 

завдання спрямовано на поглиблене вивчення окремих питань роботи підприємства 

і у звіті оформлюється окремим розділом. 

Індивідуальне завдання має бути пов'язане з діяльністю даної виробничої 

бази. 

Напрямками індивідуальних завдань можуть бути: 

- розробка нових рецептур страв, кондитерських та кулінарних виробів 

для закладу; 

- розробка проектів нормативної та технологічної документації на нову 

продукцію; 

- розробка схем технологічних ліній виробництва продукції з 

використанням сучасного устаткування. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 

 

Під час проходження студентами практики керівник від підприємства: 

- організовує проходження практики і здійснює контроль за систематичністю 

роботи студентів щодо збирання матеріалів практику; 

- контролює виконання календарного плану студентами-практикантами; 

- здійснює контроль за бережним користуванням нормативною 

документацією та технічною літературою, взятою на виробництві; 

- перевіряє робочі записи студентів, їх правильність, чіткість і повноту 

викладення матеріалу в звіті з практики. 

Керівник практики від технікуму зобов’язаний контролювати: 

- своєчасність прибуття студентів для проходження практики; 

- виконання студентами календарного плану; 

- ведення робочих записів і щоденника практики; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- своєчасне оформлення звіту з практики. 

Керівники також зобов'язані систематично консультувати студентів з питань 

програми практики. 
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6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Звіт оформляється на аркушах паперу формату А4  з дотриманням "Порядку 

виконання і оформлення текстової та графічної навчальної документації" (СТХП 

НУХТ, 2013 р.). 

Зразок змісту звіту з практики наведено у додатку А. 

 

 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Відповідність змісту і оформлення звіту студента з практики встановленим 

програмою вимогам та виконання індивідуального завдання оцінюється 

керівником практики від циклової комісії. 

Знання, уміння та навички студента за програмою практики оцінюється 

цикловою комісією із числа керівників практики. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 5-баловою системою з 

фіксацією оцінки в нормативних документах вищих навчальних закладів. 

Визначення рівня знань і навичок здійснюють за такими критеріями:  

відмінний рівень (5 балів) - студент виявляє всебічне системне і глибоке 

знання програмного матеріалу; чітко володіє понятійним апаратом, методами та 

інструментарієм аналітичної й практичної роботи, знанням технологічного 

процесу, методами планування та прогнозування роботи підприємства; уміння 

використовувати їх на практиці; 

добрий рівень (4 бали) - студент виявляє достатньо системне і глибоке 

знання програмного матеріалу; чітко володіє понятійним апаратом, методами та 

інструментарієм передбаченими програмою; технологічними процесами; уміння 

використовувати їх на практиці; 

задовільний рівень (З бали) - студент виявляє знання програмного 

матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіє 

основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм передбаченими 

програмою, допускаючи не принципові помилки; 

незадовільний рівень (2 бали) з можливістю повторного складання або з 

обов'язковим повторним вивченням дисципліни) - студент виявляє значні 

прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, володінні окремими 

поняттями, методами та інструментарієм. 

 

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання про-

грами практики. До захисту звіту допускають лише студентів, які виконали 

програму практики у відповідності з календарним планом і надали звіт, виконали 

всі завдання, заповнили щоденник. 

Звіт з практики студент захищає у комісії, призначеній головою циклової 

комісії (з диференційованою оцінкою). До складу комісії входять викладач-

керівник практики від кафедри і, за можливості, від бази практики. 
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Оцінку за практику оформляють у заліково-екзаменаційну відомість і 

залікову книжку студента за підписом голови комісії. Її враховує стипендіальна 

комісія під час призначення стипендії разом з результатами підсумкового 

контролю. 

Студента, який не виконав програму практики без поважних причин або 

отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку, відраховують із технікуму. 

Якщо програму практики студент не виконав з поважної причини, йому може 

бути надана можливість пройти практику у вільний від навчання час. Підсумки 

практики обговорюють на засіданні циклової комісії. 
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Додаток А 

 

 

ЗРАЗОК ЗМІСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Зміст має містити такі розділи: 

Вступ 

1  Характеристика закладу ресторанного господарства, особливості його виробничо-

торгівельної діяльності 

2. Організація технологічного процесу виробництва та реалізації готової продукції в 

закладі ресторанного господарства 

3 Оперативне планування виробництва та технологічна документація закладу 

ресторанного господарства 

4 Організація управління та контролю за діяльністю закладу ресторанного 

господарства 

5 Оволодіння уміннями і навичками (робота дублером) молодшого спеціаліста 

5.1 Робота дублером техніка – технолога 

5.2 Робота дублером завідуючого виробництвом 

5.3 Робота дублером адміністратор  (метрдотель ) торгівельної зали 

6 Індивідуальне завдання 

7 Висновки та пропозиції 

8 Додатки 

9 Перелік використаних літературних джерел 

 

 

 


