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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 6 

Галузь знань  

 24  «Сфера 

обслуговування» 
 

Нормативна 

 

Модулів –  2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Напрям підготовки 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

 

1-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

2-й  

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента – 45 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «Бакалавр» 

 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

180 год.  

ІНДЗ: 

Вид контролю: 

Залік  

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ  «НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА» 

2.1. Навчальна ознайомча практика передбачає як організацію низки екскурсій по 

закладах готельно-ресторанного господарства, так і ознайомлення із тенденціями розвитку 

готельно-ресторанної сфери. Зокрема, ознайомча практика дає змогу студентам вивчити види 

та напрями діяльності готельно-ресторанних підприємств, ознайомитись з особливостями їх 

діяльності, внутрішнім та зовнішнім середовищем готельно-ресторанних підприємств, 

дослідити ряд закладів готельно-ресторанного господарства регіону та ін. 

Метою навчальної ознайомчої практики є: 

– вивчити польові і камеральні методи дослідження об’єктів готельно-

ресторанного господарства різного типу;  

– ознайомити студентів з особливостями та методами їх діяльності;  

– ознайомлення  із  виробничою матеріально-технічною та організаційно-

функціональною структурою управління готельно-ресторанними 

підприємствами, вивчення  їх рекламно-інформаційного забезпечення і 

комунікацій;  

– загальним сучасним станом готельно-ресторанного господарства та ринку 

послуг у регіоні дослідження. 

- 2.2. Основні завдання навчальної ознайомчої практики – ознайомлення студентів з 

практичною стороною готельно-ресторанного господарства, засвоєння практичних умінь і 

навичок у даному бізнесі; організації та технології діяльності готельних та ресторанних 

підприємств; ознайомитись з історією розвитку готельно-ресторанного господарства у 

регіоні; ознайомлення із системою роботи готельних та ресторанних комплексів; 

закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного 

вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на практиці; дослідження 

на основі структурно-функціонального підходу структури і основних функцій структурних 
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підрозділів, відділів готелів та ресторанів; ознайомлення з формами і методами діяльності 

основних відділів і посадових обов’язків персоналу досліджуваних підприємств; перейняття 

передового досвіду управлінських та виробничих процесів у бізнесі; формування навичок 

складання звітної документації з практики: зібрання фактичного матеріалу, його 

узагальнення, набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного 

дослідження. 

3. У результаті проходження практики студенти повинні  

знати: програму практики та індивідуальне завдання; графік проходження практики; 

організацію, особливості управління, технології функціонування підприємств готельно-

ресторанного комплексу в Україні (по місцю проходження навчальної практики); навички 

організації спілкування в професійному колективі; проблеми функціонування локального 

ринку (по місцю проходження у зв’язку з карантином ) та національного ринку послуг 

гостинності; здатність застосовувати на практиці методи складення наукових звітів, оглядів, 

пояснювальних записок.; внутрішні вимоги підприємств готельно-ресторанного 

господарства та посадові обов’язки. 

вміти: аналізувати особливості функціонування об’єктів готельно-ресторанного 

господарства згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами; виявляти 

конкурентів на ринку; обрати ефективні методи отримання необхідної інформації, 

користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією; 

підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і 

статистичні матеріали, проводити польові і камеральні дослідження об’єктів готельно-

ресторанного господарства. 

Навчальна практика складається з двох основних розділів: навчальна ознайомча 
по готелях ( з 22.06 по 5.07) та навчальна ознайомча по ресторанах ( з 6.07 по 19.07). 
 

Безпосередні завдання, які необхідно виконати студентам під час навчальної практики 
можна поділити на декілька етапів, залежно від часу та змісту їх здійснення. 
 

1. Підготовчі завдання, які виконуються на  початку проведення практики (1-5 день 
практики). 
 

2. Виробничі  та  науково-дослідні завдання по готелях, які  виконуються  в межах 

практики. Інтенсивність  їх  виконання  найвища  протягом другого-третього тижнів 

навчальної практики.  

3. Виробничі  та  науково-дослідні завдання по ресторанах, які  виконуються  в межах 

практики. Інтенсивність  їх  виконання  найвища  протягом третього-четвертого тижнів 

навчальної практики.  

4. Камеральні завдання, які виконуються, як правило, у кінці проходження практики в 

останній тиждень і є узагальнюючою роботою студента. Захист звіту практики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _180_ години_6_ кредитів ECTS. 

 

2.1.1. Етап - підготовчі заняття 
 

1 день. Вступна лекція керівника практики, під час якої студенти знайомляться з керівником 

практики, а також ознайомлюються: 



5 

 

• з метою, завданням кожного розділу практики, детально вивчають методичні 

рекомендації, робочу програму практики, отримують інформацію про звітну 

документацію з практики, рекомендації щодо написання звіту та головні вимоги його 

оформлення; 

• з індивідуальними завданнями, зміст яких стосується вивчення методів організації та 

управління готельно-ресторанною сферою; 

• з сучасним станом, тенденціями розвитку сфери гостинності у місті Львові; 

• з правилами техніки безпеки і трудової дисципліни впродовж проходження розділу 

практики. 

 

2 день  

• ознайомлення із сутністю та завданням кожного із етапів навчальної практики; 

• отримання навчальних відеоматеріалів та роздрукованих матеріалів; 

• складання і погодження з керівником календарного плану проходження практики; 

• вивчення літературних та інших джерел інформації пов’язаних з виконанням 

виробничих та науково-дослідних завдань практики; 

• підготовка та заповнення необхідної документації за допомогою керівника практики 

 

 

 

2.1.2. Етап основний по готельних підприємствах 

3-11 день 

Безпосереднє відвідування підприємств та ознайомлення з інформацію, сайтом, 

відгуками клієнтів по кожному з готельних підприємств, а також чотирьох  індивідуально 

підібраних для кожного студента. Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх 

ставлення до системи мотивації, встановленої на підприємстві.  Відвідувані підприємства: 

Готель «Львів» 

Готель «Банк» 

Готель «Писанка» 

Готель «Крива Липа» 

Готель «Шопен» 

Готель «Атлас» 

ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» 

Готель «Хотел енд Спа» 

Готель «Вінтаж Бутік» 

Готель «Жорж» 

Готель «Супутник» 

Хостел «Джем» 

Готель «Олена» 

Готель «Грін Хіл» 

Готель «Валентина» 

 

 

12 день  

Скласти характеристику - презентацію проаналізованих готельних підприємств . 

Проаналізувати структуру асортименту послуг кожного з підприємств.  
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Охарактеризувати цільові групи споживачів послуг кожного готельного підприємства. 
Скласти комунікаційні зв’язки в організації на таких рівнях:  
керівник — підлеглий; 

керівник — начальник відділу; 

керівник — служба маркетингу; 

виробничий відділ — керівник. 
 
13 день    
Опрацювати анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення до системи 

мотивації, встановленої на підприємстві, відвідання додатково 4 інших закладів готельного 
бізнесу (  підібраних індивідуально) за місцем проживання та провести анкетування.  

 
14 день   
Проаналізувати асортиментну і цінову політику підприємства і запропонувати нові 

шляхи її реалізації.  
Дослідити інноваційні технології у діяльності підприємства готельного бізнесу.  
 
Провести аналіз маркетингових заходів готельних  підприємств опираючись на 

визначені чотири компоненти: 

1) успішність системи менеджменту створеного на підприємстві (передбачення, 

визначення цілей і планування, задоволення попиту); 

2) співвідношення керованих елементів маркетингової діяльності (продукт, ціна, 

рівень продаж); 

3) об'єкти, за допомогою яких задовольняється попит і досягаються цілі (товари, 

послуги, ідеї, організації, люди, територія); 

4) метод задоволення попиту (методи організації продаж). 
 

2.1.3. Етап основний по ресторанних підприємствах 
15 -19 день  
Відвідування та ознайомлення з інформацію, сайтом, відгуками клієнтів по кожному з 

ресторанних підприємств, провести  анкетування керівників і підлеглих з питань їх 

ставлення до системи мотивації, встановленої на підприємстві. Відвідувані підприємства: 

Ресторація «Бачевських» 

Ресторан «Тарон» 

Кулінарна студія «Крива липа» 

Ресторан «П’яте підземелля» 

Ресторан «Еліта» 

Ресторан «Тлустий гусак» 

Ресторан «Еней» 

Ресторан «Віпіано» 

Ресторан «Гвара» 

Ресторан « Цепелін» 

Ресторан «Валентіно» 

Ресторан «Кумпель» 

Перша приватна броварня 

 

 
20 день  

Скласти характеристику - презентацію проаналізованих ресторанних підприємств . 

Проаналізувати структуру асортименту послуг кожного з підприємств.  
Охарактеризувати цільові групи споживачів послуг кожного ресторанного 

підприємства. 
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Дати рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій у діяльності 

підприємства ресторанного бізнесу. 

 
21-22 день 
Опрацювати проведене анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення до 

системи мотивації, встановленої на підприємстві, та відвідання 4 інших закладів 
ресторанного бізнесу ( підібраних індивідуально) за місцем проживання та провести 
анкетування. 

  
23 -25 день    
Продіагностувати фактори зовнішнього середовища, що діють на один з чотирьох 

індивідуально підібраних  ресторанів . 

Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на локальному ринку, 

узагальнити їх результати і виробити рекомендації для організації ефективнішої роботи. 

Використовуючи принципи і методи організації управлінської праці, виробити 

пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні персоналом. 

 
2.1.4. Етап – камеральні роботи, захист практики 
(робота студентів з матеріалами, оформлення звіту з практики) 

26-28 день 

Оформлення та захист звіту. 

Після завершення кожного із етапів навчальної практики, студенти звітують про 

проходження практики. представляючи при цьому керівнику практики від кафедри звітну 

документацію. До звітної документації відносять: 

- робочий зошит навчальної практики; 

- папка із зібраними фактичними матеріалами; 

- звіт про навчальну практику. 

 

3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  
По закінченні модулів практики студенти оформляють звіт, зміст якого визначається 

завданнями, які були виконані. До звіту можуть входити визначені програмами, матеріали 

(рекламно-інформаційні, буклети).  

Звіт про навчальну практику залишається на кафедрі, робочий зошит навчальної 

практики та папка / портфель із зібраними фактичними матеріалами, після перегляду та 

оцінювання керівником практики від кафедри повертаються назад студенту, для того, щоб 

він зміг використовувати ці матеріали у своїй подальшій науковій та навчальній діяльності. 

У робочому зошиті  здійснюють короткі робочі записи. У робочому зошиті студент-

практикант докладно записує щоденне виконання календарного графіку проходження 

практики, а також послідовно (за календарем) детально здійснює опис виконуваної ним 

роботи за один день. У робочому зошиті увага акцентується на науково-дослідних та інших 

виконаних завданнях. 

Під час проходження кожного із етапів навчальної практики, студент-практикант 

повинен зібрати фактичні матеріали (прайси, програми обслуговування, статистичні дані 

тощо), на основі яких він писатиме звіт про виробничу практику. 

Для збереження цієї інформації студенту-практиканту доцільно завести окрему папку, 

і необхідно наклеїти аркуш паперу формату А4 із відповідними написами –«Фактичні 

матеріали досліджень під час навчальної практики». 

Звіт про виробничу практику складається із титульної сторінки, вступу, основної 

частини, висновків та додатків. 

Перший розділ необхідно присвятити загальному опису досліджуваних підприємств. 
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В другому розділі студент звітує про свої завдання, які він виконував в ході практики. 

У третьому розділі звіту студент-практикант повинен розкрити свої  пропозиції по 

вдосконаленню роботи підприємства. 

У висновках до звіту вказуються найголовніші положення, ще випливають із основної 

частини звіту. 

Звіт про навчальну практику друкується комп'ютерним способом на окремих аркушах 

паперу формату А4. 

Захист звіту з практики відбувається в умовах карантину в дистанційному режимі.  

Студент здає звітну документацію керівникам практики для перевірки та оцінювання в 

термін визначений навчальною частиною відповідного структурного підрозділу 

Університету. 

Після закінчення студентом практики керівники від Університету перевіряють і 

затверджують  його звіти і виставляють загальну оцінку. Після закінчення карантинних 

обмежень студентам-практикантам виставляють оцінку в заліковій книжці за проведення 

навчальної практики у вищому навчальному закладі. Порушення строків проходження 

практики й строків захисту вважається невиконанням навчального плану. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі У

сь

ог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

і

н

д 

ср л п л

а

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 

Змістовний модуль 1. Навчальна практика по готелях 

3-11 день 

Безпосереднє відвідування 

підприємств та ознайомлення з 

інформацію, сайтом, відгуками 

клієнтів по кожному з готельних 

підприємств, а також чотирьох  

індивідуально підібраних для 

кожного студента. 

 Проведення анкетування керівників і 

підлеглих з питань їх ставлення до 

системи мотивації, встановленої на 

підприємстві. 

10     10       

12 день  

Скласти характеристику - 

презентацію проаналізованих 

13     13       



9 

 

готельних підприємств . 

Проаналізувати структуру 

асортименту послуг кожного з 

підприємств. 

Охарактеризувати цільові групи 
споживачів послуг кожного 
готельного підприємства. 

Скласти комунікаційні зв’язки в 
організації на таких рівнях: 

 

керівник — підлеглий; 

керівник — начальник відділу; 

керівник — служба маркетингу; 

виробничий відділ — керівник. 

 

13 день  
 
 

Опрацювати анкетування керівників і 
підлеглих з питань їх ставлення до 
системи мотивації, встановленої на 
підприємстві, відвідання додатково 4 
інших закладів готельного бізнесу (  
підібраних індивідуально) за місцем 
проживання та провести 
анкетування. 

 

15     15       

14 день  
 

Проаналізувати асортиментну і 
цінову політику підприємства і 
запропонувати нові шляхи її 
реалізації. 

 

Дослідити інноваційні технології у 

діяльності підприємства готельного 

бізнесу.  

 

15     15       

 

15 день  

Провести аналіз маркетингових 

заходів готельних  підприємств 

опираючись на визначені чотири 

компоненти: 

1) успішність системи менеджменту 

створеного на підприємстві 

(передбачення, визначення цілей і 

37     37       
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планування, задоволення попиту); 

2) співвідношення керованих 

елементів маркетингової діяльності 

(продукт, ціна, рівень продаж); 

3) об'єкти, за допомогою яких 

задовольняється попит і досягаються 

цілі (товари, послуги, ідеї, 

організації, люди, територія); 

4) метод задоволення попиту (методи 

організації продаж). 

 

Разом 1 модуль 90     90       

Змістовний модуль 2. Навчальна практика по ресторанах 

16 -19 день  

Відвідування та ознайомлення з 

інформацію, сайтом, відгуками 

клієнтів по кожному з ресторанних 

підприємств, провести  анкетування 

керівників і підлеглих з питань їх 

ставлення до системи мотивації, 

встановленої на підприємстві. 

10     10       

20 день  

Скласти характеристику - 

презентацію проаналізованих 

ресторанних підприємств . 

Проаналізувати структуру 

асортименту послуг кожного з 

підприємств. 
 

Охарактеризувати цільові групи 

споживачів послуг кожного 

ресторанного підприємства. 

Дати рекомендації щодо 

впровадження інноваційних 

технологій у діяльності підприємства 

ресторанного бізнесу. 

 

13     13       

21-22 день 

Опрацювати проведене анкетування 
керівників і підлеглих з питань їх 
ставлення до системи мотивації, 
встановленої на підприємстві, та 
відвідання 4 інших закладів 
ресторанного бізнесу ( підібраних 
індивідуально) за місцем проживання 
та провести анкетування. 

15     15       
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23 -24 день  

Продіагностувати фактори 

зовнішнього середовища, що діють 

на один з чотирьох індивідуально 

підібраних  ресторанів  

25 день. 

Проаналізувати маркетингові 

дослідження, що здійснюються на 

локальному ринку, узагальнити їх 

результати і виробити рекомендації 

для організації ефективнішої роботи. 

Використовуючи принципи і методи 

організації управлінської праці, 

виробити пропозиції щодо розподілу 

повноважень в управлінні 

персоналом. 

 

15     15       

26-28 день 

Оформлення та захист звіту. 

37     37       

Разом за модуль 2 90     90       

За практику 180     180       

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ 
Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник практики від 

кафедри, завідувач кафедри, яка забезпечує її проведення, декан географічного факультету 

або керівник практики від факультету.  

Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики шляхом 

оцінювання звітів студентів у сумі за два модулі. При виставленні диференційованої оцінки 

студенту враховується рівень теоретичної підготовки, якість виконання завдань практики, 

акуратність, дисциплінованість, якість оформлення документації та час її подання. 

 
 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО НАВЧАЛЬНУ ТУРИСТИЧНУ 
ПРАКТИКУ 

Оцінювання проходження навчальної туристичної практики та захисту звіту студентів 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» здійснюється членами комісії на основі 

сумарної оцінки за два модулі. Кожний із модулів оцінюється у 100 балів. Критерії 

оцінювання подані нижче. Рішення комісії є остаточним. 

 

90-100 (А) ставиться, якщо: 

- звіт про проходження практики оформлені у відповідності до вимог і подані до захисту у 
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визначений термін; 

- звіт відповідає змісту; 

- на захисті студент продемонстрував глибокі знання теми;  

- відповідь на запитання членів комісії впевнена, логічна і стисла, проголошена вільно, зі 

знанням справи; 

 

81-89 (В) ставиться, якщо: 

- програма практики розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в 

теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел; 

- позиції розділів чітко не представлені; 

- недостатньо використані в процесі аналізу матеріали звітності; 

- мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту; 

-  на захисті продемонстрував добрі знання з теми, відповів на запитання членів комісії.  

-  

71-80 ставиться, якщо: 

- студент показав достатні  знання з тематичного ознайомлення під час практики; 

- мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту з практики; 

- допущені граматичні та стилістичні помилки; 

- мають місце неточності об’єктів дослідження;  

- аналіз підприємств виконано поверхово, без чітких висновків; 

- на захисті студент продемонстрував задовільні знання з теми; 

- відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні. 

-  

51-70 ставиться у тому разі, якщо звіт про проходження практики оформлені з 

численними помилками або не в повному обсязі, якщо на захисті студент проявив повне 

незнання досліджуваних об’єктів, не зумів задовільно відповісти на поставлені запитання 

членів комісії. 

 

Звіт про проходження навчальної туристичної практики до захисту не 

допускається якщо: звіт подано керівникові на перевірку з порушенням термінів; виконаний 

із суттєвими запозиченнями інформаційно-теоретичного матеріалу; оформлення звіту не 

відповідає вимогам; зміст звіту не розкрито. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ЄКТС 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

 

для заліку 

90-100 А 5 відмінно 
 

 

зараховано 
81-89 В 

4 добре 
71-80 С 
61-70 D 

3 задовільно 
51-60 Е  
21-50 FX 2 незадовільно не зараховано 

0-20 
F 1 

не задовільно (без 

права перездачі) 

не зараховано (без  

права перездачі) 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
9.1. Базова 

 

1. Агафонова Л. Г., Агафонова О. С. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 
ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник - К.: 
Знання України, 2002. - 352 с. 

2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 
2001. 

3.  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний посібник - К.: 
Центр учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4.  Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, 
технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчальний 
посібник. - К.: Фірма "ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. - 382 с. 
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К.: ВИРА-Р; "Альтерпрес", 2004. - 208 с. 
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7. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. - 
Минск: Новое знание, 2003. - 368 с. 

8. Карпенко В.Д., Рогова А.Л., Шкарупа В.Г., Положишнікова О.І., Пилипей М.І. 
Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського 
харчування: Навчальний посібник. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2003. - 248 с. 

9.  Ковешніков В.С. Використання закордонного досвіду організації громадського 
харчування: Навчальний посібник. -К.: КТЕІ, 1991. 

10.  Кононихин С. В. Организация гостиничного и ресторанного хозяйства: Учебное 
пособие - Донецк: ДИТБ, 2004. -344 с. 

11.  Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: 
Навчальний посібник - К.: Ін-т туризму ФП України, 1997. - 176 с. 
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Підручник. - К.: Знання, 2008. - 661 с. 
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образование / Учеб.пос. – М.: 2005. – 352 с.  
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4.  Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний 

посібник Л.І. Нечанюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. 

5. Малюк Л.П. Сервісологія та сервісна діяльність: Навчальний посібник / Л.П. Малюк, 

О.М. Варапаєв, А.В. Ціолковська. - Х.: ХДУХТ, 2009. - 211 с. 
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7. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний 
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