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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 
 За вибором 

 Напрям підготовки  
24 Сфера обслуговування 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
241 Готельно-ресторанна 
справа 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 3-й 3-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
наукова доповідь 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  180 

2-й 2-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 
 

-год. - год. 
Практичні, семінарські 
- год. - год. 

Лабораторні 
- год. - год. 

Самостійна робота 
160 год. 160 год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

залік. Залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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.  

Основними завданнями є:  

- 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 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. 

Компетенції вивчення дисципліни: 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
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 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 
 
  

2. Програма навчальної дисципліни 
Безпосередні завдання, які необхідно виконати студентам під час виробничої практики 

можна поділити на чотири етапи, залежно від часу та місця їх здійснення.  
1. Підготовчі завдання, які виконуються поза місцем проведення практики і, в основному, 

до прибуття туди (протягом перших кількох днів проходження практики, 1-5 день практики).  
2. Виробничі та науково-дослідні завдання, які  виконуються  у  місці проходження  

практики. Інтенсивність  їх  виконання  найвища  протягом другого-четвертого тижнів виробничої 
практики.   

3. Камеральні завдання, які виконуються, як правило, у кінці проходження практики в 
останній тиждень і є домашньою роботою студента. Захист звіту практики  

2.1.1. Етап - підготовчі заняття  
1 день. Вступна лекція керівника практики, під час якої студенти знайомляться з керівником 
практики, а також ознайомлюються: 
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з метою, завданням розділу практики, детально вивчають методичні рекомендації, навчальну 
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 з закріпленими підприємствами індивідуально для кожного студента. Пропоновані 
підприємства 
Готель «Супутник» 
Готель «Джем» 
Ресторан «Пивний сад» 
Готель «Львів» 
Готель «Шопен» 
Готель «Атлас» 
ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» 
Готель «Нобіліс» 
Готель «Вінтаж Бутік» 
 

3 день 
 ознайомленя із сутністю і завданням кожного із етапів виробничої практики; 
 отримання індивідуального завдання у керівника практики від кафедри. 
4 день 
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 
5 день 
підготовка та заповнення необхідної документації за допомогою керівника практики 

 
 

2.1.1. Етап у місці проходження практики 

6 – 14 день  
Скласти характеристику — презентацію підприємства — бази практики. 
Проаналізувати структуру асортименту послуг підприємства.  
Охарактеризувати цільові групи споживачів послуг підприємства.  
Здійснити сегментацію ринку певної групи товарів (послуг) і визначити місце на ньому 

підприємства.  
Скласти комунікаційні зв’язки в організації на таких рівнях:  
керівник — підлеглий; 
керівник — начальник відділу; 
керівник — служба маркетингу; 
виробничий відділ — керівник.  
Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення до системи мотивації, 

встановленої на підприємстві.  
Оцінити систему контролю на підприємстві якості послуг (наявність стандартів і критеріїв 

оцінки, види контролю та їх характеристика, періодичність контролю, ефективність функції 
контролю).   

Проаналізувати стиль керування одного з менеджерів підприємства. Навести конкретні 
приклади способів роботи менеджера, що характеризують стиль його керування.  

Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність менеджерів низової ланки 
управління підприємством.   
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Проаналізувати асортиментну і цінову політику підприємства і запропонувати нові шляхи її 

реалізації.  
З позиції системного підряду за стандартними методиками проаналізувати і розрахувати 

економічні показники діяльності організації.  
Проаналізувати сезонність, максимальні і мінімальні періоди роботи. Внести пропозиції 

щодо диверсифікації туристичних послуг.  
Дослідити інноваційні технології у діяльності підприємства готельно-ресторанного бізнесу.  
Комп’ютерне забезпечення прикладними програмами для створення, просування на ринку та 

реалізації послуг готельно-ресторанного господарства та інновації в ньому. 
Дати рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій у діяльності підприємства 

туризму і готельно-ресторанного бізнесу. 
 
15 – 21 день 
Здійснити моніторинг основних конкурентів організації на локальному ринку. 
Продіагностувати фактори зовнішнього середовища, що діють на організацію — базу 

практики. 
Скласти посадову інструкцію начальника економічного відділу (або іншого підрозділу) 

організації. 
На основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні заходи мотивування в 

колективі. 
Дослідити стосунки між членами колективу і запропонувати психологічні методи управління 

для підтримки сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективі. 
За стандартними методиками визначити ефективність використання ресурсів в організації і 

обґрунтувати шляхи їх економії. 
Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на локальному ринку, 

узагальнити їх результати і виробити рекомендації для організації — бази практики. 
Здійснити моніторинг нововведень в організації і проаналізувати механізм їх реального 

впровадження. 
Використовуючи принципи і методи організації управлінської праці, виробити пропозиції 

щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділом (на прикладі бази практики). 
Вивчити регламентуючі документи і проаналізувати характер контактів підприємства з 

іншими установами. 
22 – 26 день   
Виконати індивідуальне науково-дослідне завдання. 
Завершити виконання всіх інших доручень, що покладались на студента практиканта 

керівником підприємства. Завершити практику на виробництві. 
 

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

27-28 день 
Після завершення кожного із етапів виробничої практики, студенти звітують про 

проходження практики. представляючи при цьому керівнику практики від кафедри звітну 
документацію. До звітної документації відносять: 
- щоденник виробничої практики; 
- робочий зошит виробничої практики; 
- папка із зібраними фактичними матеріалами; 
- звіт про виробничу практику. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

Усьо-
го 

Аудито
рних 

у тому числі 
с.р. 

усьог
о 

Аудит
орних 

у тому числі 
с.р. 

л п лаб с л п лаб с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Підготовчий етап. 45 - - - - - 45 45 - - - - - 45 

2. Проходження на 
виробництів. 

90 - - - - - 90 90 - - - - - 90 

3. Камеральна робота 45 - - - - - 45 45 - - - - - 45 
ВСЬОГО 180 - - - - - 180 180 - - - - - 180 

 
 

1. Методи навчання 

Під час підготовки та проходження практики практикується частково лекційна форма навчання 
на підготовчому мультимедійного забезпечення; пояснення та наведення прикладів з 
діяльності туристичних підприємств; дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. Практичне 
заняття під час захисту звіту виробничої практики передбачає: - доповідь, відповідь, 
обговорення; - презентацію результатів практики з використання-презентацію результатів 
практики з використання мультимедійного забезпечення.  

2. Методи контролю 

Виробнича практика завершується захистом звіту, складовими якого є сам звіт про 
проходження практики, щоденник практики, робочий зошит, скерування на практику та папка 
з додатковими матеріалами. Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого 
заліку, в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 
встановлені навчальним планом. 

3. 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 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 Добре 
С 71-80 
D 61-70 

3 Задовільно  
Е  51-60 

FX 21-50 2 Не задовільно  Не зараховано 

F 1-20 2 
Не задовільно (без 
права перездачі) 

 Не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Базова 
14. Рекомендована література 

3.1. Базова  



9 
 

  

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. 

 
3.2. 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. – 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 
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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) 
5. http://world-turne.ru/ (Курорты мира) 

 
 


