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Силабус курсу ______Навчальна ознайомча практика_________ 

2021-2022  навчального року 
 

 
Назва курсу   Навчальна ознайомча практика 

Адреса викладання 

курсу 
Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

Викладачі курсу Білоус Софія Василівна, кандидат економічних наук, посада – доцент 
Безручко Любомир Степанович, кандидат географічних наук,  посада –  
доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Sofija_biloys@ukr.net, посилання на сторінку викладача - 
http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Kafedry/tur/Pers/Bilous.html, Веб-
сайт географічного факультету. 

Консультації по 

курсу відбуваються 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 
Сторінка курсу  

Інформація про курс Програму практики розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб стати фахівцем 

туристичної галузі і посісти конкурентоздатну позицію на ринку праці. 
Тому у програмі практики представлено практичні та теоретичні 
основи організації готельно-ресторанного бізнесу, здійснено аналіз та 

прогнозування результативності та ефективності їх діяльності.  
Коротка анотація 

курсу 
Програма навчально ознайомчої практики   розроблена для 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» для освітньої програми 

бакалавр, яка викладається в другому  семестрі в обсязі 6 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою проходження навчальної ознайомчої практики є ознайомлення 

студентів з сутністю, принципами, формами, функціями, методологією 

та технологією  економічної діяльності готелів та ресторанів;  
формування у студентів сучасного економічного мислення щодо 

відповідних тенденцій розвитку готельної та ресторанної справи на 

регіональному ринку, глибокого комплексного розуміння проблем 

управління підприємствами готельно-ресторанного сервісу,  

опанування навичок їх практичного розв’язання.  
 

Література для 

вивчення дисципліни 
9.1. Базова  

1. Агафонова Л. Г., Агафонова О. С. Туризм, готельний та 
ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне 

http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Kafedry/tur/Pers/Bilous.html
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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. 

5.  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, 
перспективы, сертификация. - К.: ВИРА-Р; "Альтерпрес", 
2004. - 208 с. 

6. Зубар Н.М., Григорак М.Ю. Логістика в ресторанному 
господарстві: Навчальний посібник - К.: Центр учбової 
літератури, 2010. - 312 с. 

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. 

12. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний 
туризм і сфера послуг: Підручник. - К.: Знання, 2008. - 661 с. 

13.  Мальська М.П., ПандякІ.Г. Готельний бізнес: теорія та 
практика: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2009. - 472 с. 

14.  Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та 
практика: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2007. - 424 с. 

15.  Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного 
бізнесу: Навчальний посібник. - Львів: Вид. центр ЛНУ, 
2003. - 295 с. 

 
9.2. Допоміжна  

1. Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного 

господарства за кордоном: Навчальний посібник. / О.Ю. 

Завадинська, Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 365 с.  
2. Кучер Л.С.Технология приготовления коктейлей и напитков: 

Профессиональное образование / Учеб.пос. – М.: 2005. – 352 с.  
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3.  Литвиненко Т.Є. Організація виробництва у громадському 

харчуванні: Опорний конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. - К.: 

КНТЕУ, 2002. – 235 с.  
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. 
6. Менеджмент ресторанного господарства: Навчальний посібник / 

За ред. Г.Т. П'ятницької. - К.: КНТЕУ, 2008. - 374 с. 
7. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: 

менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2009. - 344 с. 

8. П'ятницъка Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові 
трансформації, інноваційний розвиток, структурна 
переорієнтація: Монографія. - К.: КНТЕУ, 2007. - 465 с. 

9. Організація обслуговування у закладах ресторанного 
господарства: Підручник / За ред. Н.О. П'ятницької. - 2-ге 
вид. перероб. і допов. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 
584 с. 

10. Організація туризму: Підручник / І.М. Писаревський, 
С.О.Погасій, М.М. Поколодна та ін.; За ред І.М. 
Писаревського. - Х.: ХНАМГ, 2008. - 541 с. 

11. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства 
(отели и рестораны). - М.: Экономика, 2000. - 207 с. 

12. П'ятницъка Г.Т., П'ятницъка Н.О. Менеджмент громадського 
харчування: Підручник. - К.: КНТЕУ, 2001. - 654 с. 

13. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових 
умовах: 3б. наук. праць. - К.: КНТЕУ, 2003. - 303 с. 

14. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на 
підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник 
офіціанта. - Львів: Афіша. 2005. - 336 с. 

15. Сватюк О.Р. Організаційні форми управління громадським 
харчуванням у системі споживчої кооперації України // 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку: Вісник ДУ "Львівська 
політехніка". -2000. - № 384. - С. 309-314. 

16. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: 
Навчальний посібник. - Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. - 662 с. 

17. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навчальний 
посібник. - К.: Кондор, 2008. - 506 с. 

18.  Dominik P. Zasady i organizacja ywienia w turystyce. -
Warszawa: Almamer, 2011. - 188 s. 

 
Тривалість курсу __180____  год. 

 
Обсяг курсу _ годин аудиторних занять. З них _____ годин лекцій, ______ годин 

семінарських/практичних занять та ___180_______ годин самостійної 

роботи 



 5 

Очікувані 

результати навчання 
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 господарсва 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. 
 

Ключові слова Економіка туризму, попит, пропозиція, ринок готельно-ресторанних 
послуг, менеджмент, організаційна структура 

Формат курсу Очний  
  

Теми Подано нище у додатку у формі СХЕМИ КУРСУ** 
Підсумковий 

контроль, форма 
залік– 2 семестр 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економіки,  
маркетингу, менеджменту достатніх для сприйняття категоріального 

апарату проходження практики 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Відвідування ресторанних та готельних підприємств побудованім у 

формі екскурсії, та діалогу між здобувачами вищої освіти та 

адміністрацією, директорами, менеджерами, обслуговуючтм 

персоналом.  

Необхідне 

обладнання 
Передбачається використання проектора та ПК для вступної 

ознайомчої лекції з керівниками практики та захисту звіту. 
 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : максимальна кількість балів_____ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів_____ 
 • іспит/залік: 100 балів. Максимальна кількість балів_100___ 
  

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 
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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) 
 
Письмові роботи: - 
 Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, можна отримати у 

бібліотеці Стефаниката Драгоманова. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали відвідування 

підприємств та  підсумкового захисту звіту. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на об’єктах та активність студента під час 

екскурсії; недопустимість пропусків та запізнень на об’єкти; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час екскурсії в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат в звіті; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
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 практики під час ознайомлення в межах дестинації.  

Звіт може бути представлений у надрукованому вигляді або написаний 

від руки на стандартному папері А 4. Загальний звіт повинен містити 

титульний аркуш, зміст, наскрізну нумерацію, схеми, малюнки, 

таблиці, список використаних джерел та додатки. 
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Текстова частина звіту повинна бути поділена на розділи з 

виділенням окремих питань змісту.  
Завдання для звіту видаються по факту ознайомлення студентів з 

готельно-ресторанними об’єктами. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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** Схема курсу 

Тиж.  
Дата\годин

а 

Тема, план,  Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна

, дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконанн

я 

1 день 

(22.06) 
Ознайомлення 

з 

теоретичними 

основами 

навчально-
ознайомчої 

практики 

лекція Базова  

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

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

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

 Архіпов В.В., 
Іванникова Т.В., 
Архіпова А.В. 

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; 

1 день 
 

2 день 

(23.06) 
 

Ознайомлення 

із сутністю, 

завданням 

навчальної 

практики; 
Необхідною 

документаціє

ю  
 

лекція ознайомлення із 

сутністю та 

завданням 

кожного із етапів 

навчальної 

практики; 
отримання 

навчальних 

відеоматеріалів 

та роздрукованих 

матеріалів; 
складання і 

погодження з 

керівником 

календарного 

плану 

проходження 

1 день 



 9 

Ресторанна 
справа: 
Асортимент, 
технологія і 
управління 
якістю продукції 
в сучасному 
ресторані: 
Навчальний 
посібник. - К.: 
Фірма "ІНКОС", 
Центр 
навчальної 
літератури, 2007. 
- 382 с. 

 Байлик С.И. 
Гостиничное 
хозяйство. 
Проблемы, 
перспективы, 
сертификация. - 
К.: ВИРА-Р; 
"Альтерпрес", 
2004. - 208 с. 

Зубар Н.М., 
Григорак М.Ю. 
Логістика в 
ресторанному 
господарстві: 
Навчальний 
посібник - К.: 
Центр учбової 
літератури, 2010. 
- 312 с. 

Кабушкин Н. И., 
Бондаренко Г. А. 
Менеджмент 
гостиниц и 
ресторанов: 
Учебник. - 
Минск: Новое 
знание, 2003. - 
368 с. 

Карпенко В.Д., 
Рогова А.Л., 
Шкарупа В.Г., 
Положишнікова 

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 
 

(3-11 день) 

24.06 -4.07 
Ознайомлення 

з готельним 

підприємство

м 

екскурсія 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. 

1 день 

(12 день)  
5.07 

Узагальнююч

а робота 
Самостійн

а робота 
Скласти 

характеристику - 
презентацію 

проаналізованих 

1 день 
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О.І., Пилипей 
М.І. Організація 
виробництва і 
обслуговування 
на 
підприємствах 
громадського 
харчування: 
Навчальний 
посібник. - К.: 
НМЦ 
"Укоопосвіта", 
2003. - 248 с. 

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

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

 Кузнецова Н. М. 
Основи 
економіки 
готельного та 
ресторанного 
господарства: 
Навчальний 
посібник - К.: Ін-
т туризму ФП 
України, 1997. - 
176 с. 

Мальська М.П., 
Антонюк Н.В., 
Ганич Н.М. 
Міжнародний 
туризм і сфера 
послуг: 

готельних 

підприємств . 
Проаналізувати 

структуру 

асортименту 

послуг кожного з 

підприємств. 
Охарактеризуват
и 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. 

 
(12 день)  
6.07 

Узагальнююч

а робота та 

відвідування 

підприємства 

Самостійн

а робота 
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. 

1 день 
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Підручник. - К.: 
Знання, 2008. - 
661 с. 

 Мальська М.П., 
ПандякІ.Г. 
Готельний 
бізнес: теорія та 
практика: 
Навчальний 
посібник. - К.: 
Центр учбової 
літератури, 2009. 
- 472 с. 

 Мальська М.П., 
Худо В.В. 
Туристичний 
бізнес: теорія та 
практика: 
Навчальний 
посібник. - К.: 
Центр учбової 
літератури, 2007. 
- 424 с. 

 Мальська М.П., 
Худо В.В., Цибух 
В.І. Основи 
туристичного 
бізнесу: 
Навчальний 
посібник. - Львів: 
Вид. центр ЛНУ, 
2003. - 295 с. 

 
9.2. Допоміжна  

Завадинська 

О.Ю., 

Литвиненко Т.Є. 

Організація 

ресторанного 

господарства за 

кордоном: 

Навчальний 

посібник. / О.Ю. 

Завадинська, Т.Є. 

Литвиненко. – К.: 

КНТЕУ, 2004. – 
365 с.  

Кучер 

Л.С.Технология 

приготовления 

 
14 день 
(7.07) 

Узагальнююч

а робота 
Самостійн

а робота 

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

інноваційні 

технології у 

діяльності 

підприємства 

готельного 

бізнесу.  
 

1 день 
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15 день  
 (8.07) 

Узагальнююч

а робота 
Самостійн

а робота 

 
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). 
 

1 день 

(16 -19 
день ) 
9.07-13.07 

Ознайомлення 

з готельним 

підприємство

м 

екскурсія Відвідування та 

ознайомлення з 

інформацію, 

сайтом, 

відгуками 

клієнтів по 

кожному з 

ресторанних 

підприємств, 

1 день 
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провести  
анкетування 

керівників і 

підлеглих з 

питань їх 

ставлення до 

системи 

мотивації, 

встановленої на 

підприємстві. 
(20 день) 

14.07  
 

Узагальнююч

а робота 
Самостійн

а робота 
Скласти 

характеристику - 
презентацію 

проаналізованих 

ресторанних 

підприємств . 
Проаналізув

ати структуру 

асортименту 

послуг кожного з 

підприємств.  
Охарактеризуват

и цільові групи 

споживачів 

послуг кожного 

ресторанного 

підприємства. 
Дати 

рекомендації 

щодо 

впровадження 

інноваційних 

технологій у 

діяльності 

підприємства 

ресторанного 

бізнесу. 
 

1 день 

(21-22 
день) 
15.07-16.07 

Узагальнююч

а робота та 

відвідування 

підприємства 

Самостійн

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

(23-24 
день) 
17.07-18.07 

Узагальнююч

а робота  
Самостійн

а робота 

 
23 -24 день  
Продіагностуват

и фактори 

зовнішнього 

середовища, що 

діють на один з 

чотирьох 

індивідуально 

підібраних  

ресторанів  

1 день 

(25 день) 
19.07 

Узагальнююч

а робота  
Самостійн

а робота 
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. 
 

1 день 

(26-28 
день) 
20.07-22.07 

Узагальнююч

а робота 
Самостійн

а робота  
Оформлення та 

захист звіту. 
1 день 

 


