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Силабус курсу «Виробнича практика» 

2019-2020 навчального року 

 

Назва курсу  Основи економіки 

Адреса викладання 

курсу 
вулиця Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  

Спеціальність : 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

Викладачі курсу Безручко Л.С., к.г.н., доцент кафедри туризму 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Lyubomyr.Bezruchko@lnu.edu.ua 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/bezruchko-l-s 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

В понеділок  з 15.
10 

– 16.
30 

год. 

Адреса: аудиторія 4А, вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 

79000. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/employee/bezruchko-l-s 

Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб проводити практичну діяльність у готельно-

ресторанному бізнесі. 

Коротка анотація 

курсу 
«Виробнича практика» є нормативною дисципліною з спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» для освітньої програми 24 «Сфера 

обслуговування», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 6 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета практики полягає у вивченні студентами практичного досвіду 

організації й управління готельно-ресторанними підприємствами м. Львова 

безпосередньо на виробництві. 

Практики реалізують шляхом стажування у готельно-ресторанних 

комплексах та інших закладах гостинності, діалогу з провідними 

спеціалістами різних напрямів сфери гостинності м. Львова.  

Цілі курсу:  

- закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході 

аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування 

здобутих знань та умінь на практиці; 

- вивчення сучасного стану готельно-ресторанної індустрії, перейняття 

передового досвіду управлінських та виробничих процесів у бізнесі; 

- ознайомлення особливостями завдань і функціями основних 

структурних підрозділів підприємства; 

- ознайомлення з нормативними документами та технологічними 

стандартами обслуговування на підприємстві, а також системою контролю за 
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дотриманням якості послуг; 

- зібрання та опрацювання фактичного матеріалу, його узагальнення, 

набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного 

дослідження в перспективі у формі курсової, дипломної та іншого виду 

студентської наукової роботи. 
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 
1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – 

Минск: Економпресс, 1998. – 400 с. 
2. Мальська М.П. Методологія та організація наукових досліджень./ М. П. 

Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  170 с.  
3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. 

Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2003. – 360 с. 

4. Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc  

5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України 
від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]: – К. – Режим 
доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 

6. Лук'янова Л.Г. Унiфiкованi технологiї готельних послуг: Навч. по-

сiбник/ Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, I.М. Мiнiч; Ред. В.К. 

Федорченко. - К.: Вища шк., 2001. - 238 с. 

7. Мумін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент 

готельно-ресторанного бізнесу. Навчальний посібник / під заг. ред. 

М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.Кондор, 2008. – 460 

8. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : [навчальний 

посібник] / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 348 с. 

9.  Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах – Альтерпрес. Підручник 2009. – 447 с. 

10. Ткачова С. С. Автоматизація управління підприємствами ресторанного 

господарства / С. С. Ткачова, Т. П. Іванова / Інформаційні технології в 

управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою : 

Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції. – Бердянськ : 

АУІТ “АРІУ”, 2007. 

 

Допоміжна 

1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: 

цiноутворення, конкуренцiя, державне регулювання: Навч. посiбник/ 

Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. - К.: Знання України, 2002. - 358 с. 

2. Алфьорова Е. А. Інноваційна діяльність / Е. А. Алфьорова, 

М. І. Лисовская. – М., 2004. – 300 с. 

3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. евроремонт, 

эксплуатация, Киев. – 2003, 296 с. 

4. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, 

обслуживание. – Киев. – 2006. – 285 с. 

5. Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес : учет, налоги, 

маркетинг, менеджмент / В. В. Бородина. – М. : Книжный мир, 2006. – 

165 с. 

6. Донцова Л. В. Інноваційна діяльність / Л. В. Донцова. – М., 2006. – 

http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944
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320 с. 

7. Івченко Л. М. Інновації в туризмі / Л. М. Івченко. – К., 2007. – 268 с. 

8. . – С. 56. 

9. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : 

[навчальний посібник] / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 

298 с. 

10. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг : [геопросторові аспекти] / 

О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с. 

11. Малахова Н. Н. Інновації в туризмі й сервісі / Н. Н. Малахова, 

Д. С. Ушаков. – М. : ИКЦ “МАРТ” ; Ростов на Дону : Видавничий 

центр “МАРТ”, 2008. – 224 с. 

12. Молчанов Н. Н. Інноваційний процес: організація й маркетинг / 

Н. Н. Молчанов. Санкт-Петербург, 1995. – 287 с. 

13. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент / Ю. П. Морозов, 

А. И. Гаврилов, А. Г. Городнов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

14. Петрушенко Ю. М. Інституційні основи інноваційного управління 

розвитком ринку туризму в Україні / Ю. М. Петрушенко, І. О. Кугук / 

Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-

рекреаційною економікою : Матеріали доповідей ІІІ науково-

практичної конференції. – Бердянськ : АУІТ “АРІУ”, 2007. 

15. Романенко І. Ф. Інновації в туризмі / І. Ф. Романенко. – К., 2005. – 

235 с. 

16. Управління сучасним готельним комплексом : Навч. посіб.  / Г.Б. 

Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов’єв, Є.В. Самарцев // за ред. проф. 

С.І.Дорогунцова.  –К. : Ліра, 2005.- 520 с. 

17. Федченко Л. А. Інновації в туризмі / Л. А. Федченко. – К., 2005. – 

220 с. 

18. Геншафт Л. Стратегічний менеджмент розробки та просування нових 

продуктів в готельному бізнесі. – Режим доступу : http://tourlib.net 

 

16. Інформаційні ресурси 

1. Періодичні фахові видання. 

2. Статистичні довідники. 

3. Інтернет ресурси. 

1. www.world-tourism.org (Всесвітня туристична організація) 

2. www.tourism.gov.ua (Державне агентство з туризму і курортів 

України) 

3. www.nbuv.gov.ua (наукова бібліотека ім.Вернадського) 

4. http://tourlib.net/ (електронна туристична бібліотека) 

Тривалість курсу  180 год. 

Обсяг курсу 180 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: організацію, особливості управління, технології функціонування 

підприємств гостинності міста Львова по місцю проходженні виробничої 

практики; механізм створення продукту гостинності в процесі взаємодії 

підприємств; просторову та функціональну організацію підприємств сфери 

гостинності у місті Львові; проблеми функціонування локального ринку 

(місто Львів) та національного ринку послуг гостинності; вимоги 

http://www.world-tourism.org/
http://www.tourism.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://tourlib.net/
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національних державних стандартів та внутрішні вимоги підприємств 

готельно-ресторанного господарства; основні положення законодавства, 

національних та міжнародних стандартів діяльності готельно-ресторанної 

сфери. 

вміти: аналізувати особливості функціонування об’єктів готельно-

ресторанного господарсва згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими 

об’єктами; виявляти оптимальні варіанти перспективного розвитку 

підприємств гостинності згідно особливостей просторової організації, 

наявної ресурсної, інформаційно-комунікативної бази; 

обрати ефективні методи, отримати необхідну статистичну, технологічну 

документацію щодо польових та камеральних досліджень; вести 

документацію дослідження, користування довідковою літературою, 

технологічною і статистичною інформацією; проводити польові і камеральні 

дослідження об’єктів готельно-ресторанного господарства. 

Ключові слова Готельне підприємство, заклад харчування, ресторан, хостел, готель, кафе. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю.  

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «Виробнича практика»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 
ЗАЛІК в кінці І семестру 

Пререквізити Передумовою для вивчення курсу є знання із дисциплін: «Основи 

економіки», «Організація готельної і ресторанної справи», «Курортологія». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Практичне заняття:  

-  доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 
Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Протягом семестру студент може набрати 100 балів. Приклад розподілу балів 

на семінарських заняття подається нижче 
2
. 

Питання до заліку  Цінова політика підприємства та порівняння з цінами конкурентів. 

Характеристика фінансово-економічної діяльності підприємства. 

Організація процесів обслуговування на підприємстві. 
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Ефективність використання кадрового потенціалу підприємства. 

Особливості технології керівництва персоналом на підприємствах індустрії 

гостинності. 

Мотивація та стимулювання праці трудових ресурсів як складові успішної 

роботи готельно-ресторанного підприємства.  

Формування кадрової політики підприємства „ ......” та напрями її 

покращення. 

Інформаційне забезпечення підприємства готельно-ресторанної сфери. 

Особливості застосування інформаційних технологій на підприємстві «      ». 

Аналіз рівня беззбитковості підприємства готельно-ресторанного типу. 

Процес підбору працівників на підприємстві. 

Оцінка ефективності рекламних заходів на підприємстві. 

Фірмовий стиль підприємства. 

Корпоративна культура підприємства. 

Обґрунтування вибору найефективніших маркетингових стратегій фірми. 

Маркетингова збутова стратегія фірми. 

Аналіз кадрового потенціалу підприємства. 

Характеристика рекламної діяльності підприємства. 

Аналіз доходів, фінансових результатів і показників рентабельності 

підприємства. 

Особливості діяльності СПіР досліджуваного підприємства. 

Особливості функціонування внутрішніх готельних ланцюгів. 

Особливості функціонування внутрішніх ресторанних ланцюгів 

Охарактеризувати систему та процес впровадження інноваційних технологій 

в індустрії готельно-ресторанного бізнесу. 

Проаналізувати екологізацію виробництва готельно-ресторанних послуг як 

інноваційну технологію. 

Розкрити значення сталого туризму для подальшого розвитку готельно-

ресторанного бізнесу. 

Розкрити суть та значення нових інформаційних продуктів у туристичній 

галузі. 

Дослідити інноваційні методи управління готельно-ресторанним комплексом. 

Дослідити впровадження новітніх інформаційних технологій у готельному 

господарстві. 

Розкрити сутність нових систем бронювання та їх значення для готельного 

господарства. 

Проаналізувати інноваційні процеси у готельному господарстві м. Львова. 

Проаналізувати систему управління якістю послуг та розробити пропозиції  її 

вдосконалення.  

Проаналізувати ефективність інформаційного забезпечення фірми, дати 

рекомендації щодо його покращення. 

Розробити схему залучення інноваційних технологій у діяльність готельного 

господарства. 

Здійснити оцінку ефективності залучення інновації у готельне господарство. 

Дослідити застосування інформаційних технологій у ресторанному 

господарстві. 

Впровадження послуги он-лайн бронювання столиків як інновації у 

ресторанному господарстві. 

Проаналізувати інноваційні процеси у ресторанному господарстві України. 
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Створити схему введення інновацій у діяльність ресторанного господарства. 

Оцінити ефективність та доцільність нововведень у ресторанному 

господарстві. 

Застосування інтернет-технологій в управлінні ресторанним підприємством.   

Застосування інноваційних мультимедійних технологій (електронних 

довідників, буклетів, каталогів) в готельно-ресторанному комплексі. 

Впровадження електронного ключа як нововведення у готельному 

господарстві. 

Дослідження інноваційних електронних систем безпеки готельно-

ресторанного підприємства. 

Використання інноваційних систем IP-телефонії у готельному комплексі.  

Дослідити можливості впровадження нових мобільних пристроїв (типу Apple 

iPhone / iPod) для управління обслуговуючим персоналом готелю. 

Використання електронних систем управління готельно-ресторанним 

комплексом. 

Впровадження інтернет-технологій в управління готельним господарством.   

Проаналізувати доцільність впровадження інноваційних систем збереження 

енергії у готельно-ресторанному комплексі. 

 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
 

1. Критерії оцінювання практики 

№ Вид контролю Бали 

1 Виконання завдань практики 50 

2 Оформлення звіту 30 

3 Щоденник практики 5 

4 Робочий зошит 10 

5 Фактичні матеріали 5 

6 Сума балів 100 
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1.
 СХЕМА КУРСУ «Виробнича практика» 

Тиж. / дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 
 

Завдання, год. Термін 

виконання 

1 тиждень 
 

Підготовчий етап Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення 

1.  Мальська М.П. Методологія та 
організація наукових досліджень./ М. П. 
Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  
170 с.  
2. Про практичну підготовку студентів 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.mon.gov.ua/ 
newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc  
3. Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів 
України (Затверджено наказом 
Міністерства освіти України від 8.04.93 
№ 93 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти від 20.12.94 
№ 351) [Електронний ресурс]: – К. – 
Режим доступу: 
http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 
4. Лук'янова Л.Г. Унiфiкованi 

технологiї готельних послуг: Навч. по-

сiбник/ Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, 

I.М. Мiнiч; Ред. В.К. Федорченко. - К.: 

Вища шк., 2001. - 238 с. 

5. Мумін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв 

Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу. Навчальний 

посібник / під заг. ред. 

М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – 

К.Кондор, 2008. – 460 
1.  

Збір теоретичного 

матеріалу по 

практиці, 

ознайомлення із 

завданнями, 

проходження 

інструктажу на 

піжприємтві 

1 тиждень 

2, 3 

тиждень 
 

Проходження на підприємтстві Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення 

Мальська М.П. Методологія та 
організація наукових досліджень./ М. 
П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 
2016. -  170 с.  
Про практичну підготовку студентів 

Скласти 

характеристику 

підприємства. 

Скласти 

комунікаційні 

2, 3 

тиждень 

http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944
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[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mon.gov.ua/ 
newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc  
Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів 
України (Затверджено наказом 
Міністерства освіти України від 8.04.93 
№ 93 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти від 
20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]: 
– К. – Режим доступу: 
http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 
Лук'янова Л.Г. Унiфiкованi технологiї 

готельних послуг: Навч. по-сiбник/ Л.Г. 

Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, I.М. Мiнiч; 

Ред. В.К. Федорченко. - К.: Вища шк., 

2001. - 238 с. 

Мумін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., 

Руденко С.І. Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу. Навчальний 

посібник / під заг. ред. 

М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – 

К.Кондор, 2008. – 460 
 

зв’язки  

Провести 

анкетування  

Здійснити 

моніторинг 

основних 

конкурентів  

Виконати 

індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
Проходження на 

виробництів. 

 

4 тиждень 
 

Камеральний етап Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення

, захист звіту 

Мальська М.П. Методологія та 
організація наукових досліджень./ М. 
П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 
2016. -  170 с.  
Про практичну підготовку студентів 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mon.gov.ua/ 
newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc  
Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів 
України (Затверджено наказом 
Міністерства освіти України від 8.04.93 
№ 93 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти від 
20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]: 

Підготовка звіту 

та звітної 

документації. 

Захист звіту. 

- 

http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944
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– К. – Режим доступу: 
http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 
Лук'янова Л.Г. Унiфiкованi технологiї 

готельних послуг: Навч. по-сiбник/ Л.Г. 

Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, I.М. Мiнiч; 

Ред. В.К. Федорченко. - К.: Вища шк., 

2001. - 238 с. 

Мумін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., 

Руденко С.І. Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу. Навчальний 

посібник / під заг. ред. 

М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – 

К.Кондор, 2008. – 460 

http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944

