
Звіт керівника з виробничої практики 

 Викладача Тірон О.А. про підсумки виробничої практики 

(комплексної з фаху)  студентів IV курсу  44 групи  факультету управління 

адміністрування і інформаційної діяльності.  

Термін  проходження  практики  з 16.11.20 р. по 27.12.20 р. Студенти були 

розподілені по базах практик, ознайомлені з вимогами до проходження і 

написання звіту  з практики, пройшли інструктаж з техніки безпеки та охорони 

життєдіяльності.  

Виробничу   практику проходили  4 студента. Базами практики були: 

1. Туристична  фірма  «SAM-TRAVEL» (м. Ізмаїл) – 3  студенти. 

2. Ресторан «Пармезан» (м. Ізмаїл) – 1 студент. 

Всі бази мали належну підготовку для навчання практикантів. 

Студенти виконували обов’язки   помічників менеджерів та 

адміністраторів з  складання турів, працювали з клієнтами на прийомі, 

бронюванні, помічниками адміністраторів ресторану. 

Була проведена заключна конференція – заслухані звіти студентів,  

підведені підсумки.  

Подані з баз практики характеристики  свідчать про задовільну теоретичну 

підготовку студентів. 

Більшість звітів відповідають вимогам методичних рекомендацій щодо 

проходження виробничої практики. 

Були   надані  методичні рекомендації для проведення наступних 

емпіричних досліджень: 

 -  дослідження організаційної структури  туристичного  підприємства; 

-  проведення  аналізу  управлінської діяльності та економіко-фінансового 

стану  підприємства (характеристика основних функцій та методів управління 

підприємством; аналіз організаційної структури управління підприємством; 

характеристика кадрової політики на підприємстві туристичної індустрії; аналіз 

виробничої діяльності підприємства;  аналіз системи ціноутворення на 

підприємстві); 



- дослідження маркетингової  діяльності підприємства туристичної  

індустрії (характеристика системи маркетингу підприємства; оцінка 

ефективності маркетингової діяльності підприємства).           

При перевірці звітів були виявлені   наступні  недоліки:  недотримання 

технічних норм в  оформленні звіті, недотримання єдиного стилю написання. В 

звітах міститься багато теоретичного матеріалу, який варто було б замінити  

практичною інформацією, яка стосується діяльності   досліджуваних 

підприємств. 

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів: усі студенти програму 

практики виконали.  

Результати практики:       

       «5»   - 1  особа; 

       «4» -  3 особи.  

    Якісний показник  успішності  - 100% . 

Пропозиції щодо покращення результатів практики:  

- звітні матеріали практики мають відповідати вимогам щодо  їх 

оформлення; 

- досліджувати та надавати інформацію  щодо аналізу і планування 

прибутків підприємств, поточних витрат, планування фінансових ресурсів; 

- на заключну конференцію представляти  додаткові матеріали у 

вигляді відеороликів, презентацій. 

 

 

 

 

 

 


