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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»  

 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин - 

270 
Семестр 

 
4-й 4-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 45 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «Бакалавр» 

 

 год.   год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

270  год.  год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

Звіт            Звіт                        

 

 
2. Мета і завдання  «Навчальної технологічної практики» 

2.1. «Навчально-технологічна практики» зорієнтована на набуття знань, практичного 

досвіду, вмінь в процесі виробничого стажування студентів у підприємствах готельно-

ресторанного типу різного профілю, категорії; ознайомлення з структурою організації, 

технологічними процесами, їх складовими, роллю менеджерів, технологів у процесах, 

обов’язками персоналу, використанням обладнання, технічних засобів у процесах створення 

послуг, товарів; формування у студентів знань про сучасні тенденції у технологічних 

процесах на регіональному та глобальному ринках готельно-ресторанного сервісу; 

поглибленого розуміння проблем управління технологічними процесами та опанування їх 

практичного розв’язання; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та 

науково-дослідній роботі. 

Метою навчально-технологічної практики є вдосконалення практичних навичок 

студентів з обраного фаху, опрацювання прийомів і методів роботи у структурних 

підрозділах готелів, підприємства ресторанного господарства, посади яких заміщаються 

студентами цієї спеціальності, отримання інформації для науково-пошукової роботи, 

формування в студентів практичних знань професійних вмінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень після закінчення вузу в реальних ринкових умовах. 

  
2.2. Основні завдання навчальної технологічної практики:  

− навчитись аналізувати особливості технологічних процесів об’єктів готельно-

ресторанного господарства згідно їхнього розташування, типу, категорії, взаємодії з іншими 

об’єктами;  
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− виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи 

виробництва у готельно-ресторанній сфері;  

− визначати характер нововведень у сфері гостинності;  

− раціонально та ефективно організовувати виробничий процес у підрозділах закладів 

готельно-ресторанного профілю;  

− 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. 

 
2.3. У результаті проходження практики студенти повинні знати:  

− програму практики та індивідуальне завдання;  

− організацію, особливості управління, технології функціонування підприємств 

готельно-ресторанного профілю;  

− навички організації спілкування в професійному колективі;  

− проблеми функціонування локального ринку (за місцем проходження у зв’язку з 

карантином) та національного ринку послуг гостинності;  

− складання звітів, оглядів, пояснювальних записок;  

− внутрішні вимоги підприємств готельно-ресторанного господарства та посадові 

обов’язки.   

Вміти:  

- аналізувати особливості технологічних процесів об’єктів готельно-ресторанного 

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

- виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи 

виробництва у готельно-ресторанній сфері;  

- визначати характер нововведень у сфері гостинності;  

- раціонально та ефективно організовувати виробничий процес у підрозділах закладів 

готельно-ресторанного профілю;  

- 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. 

  

Набути навичок:  

- практичного виконання обов’язків згідно фаху; 

- аналізувати технологічні процеси у підприємствах готельно-ресторанного профілю;  

- отримання необхідної інформації, користування довідковою літературою, 

технологічною і статистичною інформацією 

- узагальнення зібраної інформації.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __180_ години____6____ кредитів 

ECTS. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної ознайомчої практики 
 

Змістовний модуль 1. Ознайомлення з типом підприємств готельно-ресторанного 
профілю, вивчення особливостей організації, технологічних процесів. 

1-3 день –  камеральна підготовка в домашніх умовах, збір теоретичного матеріалу по 

об’єкту і предмету  практики; 
4-6 день – вивчення просторового розташування об’єкта дослідження в системі 

соціальної, туристичної інфраструктури; 
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7-10 день – вивчення архітектури, планування території, внутрішнього простору, 

комунікацій із забезпечення функціональності об’єкта вивчення; 

11-16 день – вивчення організаційної структури підприємства, служб та персоналу 

підприємства; 

17-21 день – вивчення технологічних процесів підприємства. 

 

Змістовний модуль 2. Опис і підготовка презентації по об’єкту дослідження. 
22-29 день – аналіз технологічного процесу підприємства; 

30-37 день – аналіз сумісності технологічних процесів економічній і комерційній 

стратегії підприємства, ринковому позиціонуванню; 

38-40 день – підготовка рекомендацій щодо вдосконалення технології підприємства; 

41-42 день – камеральна підготовка в домашніх умовах звіту і презентації. Захист 

звіту. 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі У

сь

ог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

і

н

д 

ср л п ла

б 

ін

д 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

Змістовний модуль 1. Ознайомлення з типом підприємств готельно-ресторанного 
профілю, вивчення особливостей організації, технологічних процесів. 

1-3 день –  камеральна підготовка в 

домашніх умовах, збір теоретичного 

матеріалу по об’єкту і предмету  

практики.  

12     12       

4-6 день – вивчення просторового 

розташування об’єкта дослідження в 

системі соціальної, туристичної 

інфраструктури. 

12     12       

7-10 день – вивчення архітектури, 

планування території, внутрішнього 

простору, комунікацій із забезпечення 

функціональності об’єкта вивчення. 

20     20       

11-16 день – вивчення організаційної 

структури підприємства, служб та 

персоналу підприємства. 

22     22       

17-21 день – вивчення технологічних 

процесів підприємства. 

24     24       

Разом 1 модуль 90     90       

Змістовний модуль 2. Аналіз технологічного процесу підприємства. Опис і підготовка 
презентації по об’єкту дослідження. 
22-29 день – аналіз технологічного 

процесу підприємства.   

32     32       

30-37 день – аналіз сумісності 

технологічних процесів економічній і 

комерційній стратегії підприємства, 

32     32       
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ринковому позиціонуванню. 

38-40 день – підготовка рекомендацій 

щодо вдосконалення технології 

підприємства. 

18     18       

41-42 день – камеральна підготовка в 

домашніх умовах звіту і презентації. 

Захист звіту. 

8     8       

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. Вимоги до звіту за модуль 
По закінченні модулів практики студенти  оформляють звіт, зміст якого визначається  

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

(рекламно-інформаційні, буклети). Основою для написання звіту є записи у робочому зошиті 

і щоденнику практики під час ознайомлення з об’єктом готельно-ресторанного профілю.  . 

Загальний обсяг звіту складає не менше 35 сторінок і повинен містити заголовок, зміст, 

логічно поєднану послідовність розділів і підрозділів, сформованих зі схем, таблиць. 

 
 

7. МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 
 1. Поточний - здійснюється при дистанційному контакті з кожним студентом під час 

практики. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом 

відвіданого матеріалу щодо послідовності програми практики.  

 2. Підсумковий - звіт з практики – це основний підсумковий документ, що надає 

можливість проаналізувати й оцінити діяльність практиканта під час практики. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО НАВЧАЛЬНУ ОЗНАЙОМЧУ 
ПРАКТИКУ 

Оцінювання проходження навчальної ознайомчої практики та захисту звіту студентів 

спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” здійснюється членами комісії на основі 

сумарної оцінки за два модулі у 100 балів. Критерії оцінювання подані нижче. Рішення 

комісії є остаточним. 

 

90-100 (А) ставиться, якщо: 

- звіт про проходження практики і щоденник практики оформлені у відповідності до вимог і 

подані до захисту у 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; 

-  відгук керівника позитивний. 

-  

81-89 (В) ставиться, якщо: 
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- 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, щоденника; 

-  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 та щоденника; 

- допущені граматичні та стилістичні помилки; 

- мають місце неточності об’єктів дослідження;  

- аналіз технологічних процесів готельно-ресторанних об’єктів 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 та щоденник 

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 ознайомчої 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 ECTS   

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

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

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
Базова 
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1. Архіпов, Віктор Віталійович. Організація ресторанного господарства: 

навчальний посібник / Віктор Архіпов, В. А. Русавська. - 2-е вид. - К. : Центр учбової 

літератури, 2012. - 279 с. 

2. Організація готельного господарства [Текст] : навчальний посібник / Ольга 

Головко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - К. : 

Кондор, 2011. - 408 с. 

3. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник / 

Анатолій Мазаракі [та ін.] ; ред. Ніла П’ятницька ; М-во освіти і науки України, Київський 

нац. торговельно-економічний ун-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової 

літератури, 2011. - 579 с. 

4. Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник / 

Марта Мальська, Ігор Пандяк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 470 с 

5. Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного 

господарства: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. 

- К. : Ліра-К, 2010. - 386 с. 

6. Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Нечаюк. - 3-тє вид. - К. : Центр учбової 

літератури, 2009. - 343 с. 

7.  

8. Допоміжна 
 

9. Архипов, Виктор Витальевич. Организация работы сомелье : (все о вине в 

ресторане) : учебное пособие для вузов / Виктор Архипов, Валентина Крюковская. - К. : 

Центр учебной литературы, 2009. - 303с. 

10. Архипов, В. В. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в 

барах [Текст] : учеб. пособие / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова. - К. : Центр учебной 

литературы, 2011. - 239 с. 

11. Ростовський В. С. Барна справа: підручник для студ. спец. 6.140101. "Готельно-

ресторанна справа" / Володимир Ростовський, Сергій Шамаян ; М-во освіти і науки України, 

Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 396 

с. 

12. Сало, Ярослав Миколайович. Організація обслуговування населення на 

підприємствах харчування. Ресторанна справа : Довідник офіціанта / Ярослав Сало,. - 2-е 

вид., випр. і доп. - Львів : Афіша, 2005. - 333 с. 

13. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : Навчальний посібник / Георгій 

Мунін [та ін.] ; за заг. ред. : Л. С. Трофименко, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню 

продуктивних сил України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. – 

368. 

 

Інформаційні ресурси 
1. Ресурси мережі Інтернет 1. Все гостиницы Украины. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://www.all-hotels.com.ua/  

2. Все гостиницы Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.ukraine-hotel.com.  

3. Гостиницы Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

Http://www.ukrhotels.net.  

4. Каталог сайтов − турфирмы, гостиницы, отели, пансионаты, санатории : 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://infotravel.com.ua.  

5. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://www.ukrstat.gov.ua  
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6. Сайт Державної служби туризму і курортів. [Електронний ресурс] – Режим доступу 

: http://www.tourism.gov.ua  

7. Справочные системы Украина промышленная гостиницы. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.all-biz.info 

 
 

 


