
 



 2 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ 

заборонено 
 

Автори : С. В. Мельниченко, д-р. екон. наук., проф. 

                М.Г. Бойко, д-р. екон. наук., проф. 

А.М. Расулова, канд. екон. наук, доц.,  

Т. М. Ткачук, канд. екон. наук, доц.  

 

Робочу програму практичної підготовки обговорено і схвалено на засіданні 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу 8 червня 2021 р., протокол №  28. 

 

Рецензенти: Ведмідь Н.І.,  д-р. екон. наук, проф. 

Мозгова Ю. В., менеджер по тренінгам та розвитку персоналу 

готелю Ramada Encore Kyiv 

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

 
 

освітній ступінь бакалавр / bachelor 

галузь знань 24 Сфера обслуговування / Sphere of service 

 

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа / Hotel and 

Restaurant Business 
 

спеціалізація 

 

Готельно-ресторанна справа /  Hotel and 

Restaurant Business 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

Робочу програму практичної підготовки розроблено для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти КНТЕУ  денної та заочної форм навчання 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізацій «Готельний і ресторанний менеджмент»; галузі 

знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» спеціалізації «Готельно-ресторанна справа». 

Практична підготовка студентів у КНТЕУ є обов'язковим навчальним 

етапом освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня. 

Практична підготовка є цілісним процесом, який передбачає безперервність та 

послідовність отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь 

відповідно освітньому ступеню «бакалавр». Формування умінь і навичок 

забезпечують семінарські, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота 

студентів та комплекс різновидів практик, пріоритетною метою яких є 

формування професійних компетентностей студента. 

Зміст практичної підготовки студентів повинен відповідати освітньо-

професійній програмі підготовки фахівців для готельного та ресторанного 

бізнесу. 

Навчальними базами практичної підготовки можуть бути суб'єкти 

готельного та ресторанного бізнесу різних категорій, типів та форм 

власності.  

Робочу програму практичної підготовки розроблено відповідно до 

наскрізної програми практичної підготовки для бакалаврів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», 

спеціалізацій «Готельний і ресторанний менеджмент»; галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 

спеціалізації «Готельно-ресторанна справа», розпорядчих документів КНТЕУ, 

зокрема: «Правила внутрішнього розпорядку, «Положення про оцінювання 

результатів навчання студентів і аспірантів», «Положення про проведення 

практики студентів в КНТЕУ», «Положення про організацію освітнього 

процесу студентів», методичні рекомендації щодо розробки програм та робочих 

програм практики та інших законодавчих, нормативних, галузевих документів, 

зокрема наказів та рішень МОН України щодо організації практики 

студентів та робочого навчального плану за відповідною освітньою 

програмою. 

Робоча програма практичної підготовки складається з таких розділів: 

        Вступ. 

1. Мета, завдання та результати практичної підготовки, її місце в 

освітньому процесі. 

2. Зміст практичної підготовки.  

3. Заняття і екскурсії під час практичної підготовки. 

4. Індивідуальні завдання. 

5. Список рекомендованих джерел. 

 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf
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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ, ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Практична підготовка студентів є складовою освітнього процесу, що 

спрямована на поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок 

з обраного фаху на різних етапах навчання, формування необхідних 

компетентностей відповідно до кваліфікаційних вимог первинних посад 

освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Готельний і ресторанний менеджмент» та спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» спеціалізації «Готельно-ресторанна справа». 

Практична підготовка бакалавра зорієнтована на одержання 

студентами базового кваліфікаційного рівня у сфері готельного і 

ресторанного бізнесу, що забезпечить здійснення професійної діяльності на 

посадах адміністративно-управлінського персоналу і фахівців в різних лінійних 

та функціональних підрозділах на підприємствах; направлена на формування 

навичок з організаційної, технологічної, контрольної, планувальної та 

управлінської функцій.  

Підґрунтям місця практичної підготовки в освітньому процесі є 

змістовний аналіз дисциплін робочого навчального плану.  

Метою практичної підготовки є поглиблення та закріплення у студентів 

набутих теоретичних знань, надбання практичного досвіду у здійсненні 

виробничих функцій, вирішенні завдань професійної діяльності, розв’язанні 

практичних проблем на підприємствах. 

Завданнями практичної підготовки є формування фахових 

компетентностей шляхом якісної підготовки фахівців, що володіють, крім 

глибоких теоретичних знань, практичними знаннями, навичками і вміннями, 

отриманими у процесі практичної підготовки, яка поєднує навчання з 

продуктивною працею.  

За результатами практичної підготовки та відповідно до видів 

професійної діяльності студент повинен набути навички та вміння: 

- управляти діяльністю підприємств готельного та ресторанного бізнесу; 

- демонструвати та застосувати знання з теорії менеджменту, економіки, 

маркетингу, організації готельної, ресторанної справи та туризму для 

вирішення управлінських завдань; 

- оцінювати соціально-економічні процеси у підприємницькому 

середовищі; 

- здійснювати організаційне проектування робіт;  

- застосовувати інформаційні технології в управлінні суб’єктами 

готельного та ресторанного бізнесу; 

- здійснювати управлінські функції на основі маркетингу для задоволення 

потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу;  

- здійснювати аналіз операційної та інвестиційної діяльності організації, 

використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 
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- застосовувати методики для аналізу тенденцій і перспектив розвитку 

готельного та ресторанного бізнесу; 

- здійснювати маркетингову, виробничу (операційну), координаційно-

інтеграційну діяльність; 

- користуватися юридичною термінологією, правильно застосувати правові 

норми в управлінській діяльності; 

- оцінювати фактори типізації та класифікації суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу;  

- аналізувати стан та динаміку попиту на послуги та продукцію; 

-   планувати потребу у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових); 

- організовувати матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів і 

контролювати виконання виробничих планів; 

- координувати та регулювати взаємовідносини з контактними 

аудиторіями.  

В основу практичної підготовки покладено принцип «Learning by doing», 

при реалізації якого професійні та спеціальні компетентності формуються у 

студентів за результатами виконання ними реальних практичних завдань. 

Студенти-практиканти повинні розробити, обговорити з керівником 

практики і запропонувати за місцем її проходження власні науково-

обгрунтованя пропозиції удосконалення діяльності підприємства. 

 

 
2. ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Відповідно до положення про проведення практики студентів КНТЕУ 

загальне методичне керівництво практичною підготовкою здійснює кафедра 
готельно-ресторанного бізнесу. 

Під час проходження практичної підготовки студенти знайомляться зі 
станом організаційної роботи підприємства - об'єкта практичної підготовки та 
набувають професійні навички та вміння виконувати задачі і обов'язки 
керівників і фахівців окремих функціональних підрозділів, набувають досвід 
організаційної, сервісної та управлінської роботи на підприємствах готельного 
та ресторанного господарства. 

Практична підготовка проводиться відповідно до робочого навчального 
плану на підприємствах різних форм власності, видів господарської діяльності, 
організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на 
ринку не менше двох років та здійснюють господарську діяльність у готельній 
та (або) ресторанній сфері. Підприємства мають відповідати сучасним вимогам 
ведення господарської діяльності, на яких застосовуються передові форми та 
методи організації виробничого процесу, управління й організації комерційної і 
маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуються 
прогресивні технології виробництва та обслуговування, організації праці 
персоналу. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований 
висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови 
студентам у здобутті професійних навичок. 

З такими підприємствами КНТЕУ завчасно укладає договори на 
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проведення практичної підготовки. Вибір підприємств і розподіл студентів 
здійснюється випусковою кафедрою готельно-ресторанного бізнесу з 
урахуванням напрямів її науково-дослідної роботи. Студенти можуть також 
самостійно підбирати для себе базу практичної підготовки й пропонувати її 
для проходження практичної підготовки за наявності належним чином 
оформленого паспорта підприємства. 

Розподіл студентів за об'єктами практичної підготовки і призначення 
керівників від університету здійснюється випусковою кафедрою готельно-
ресторанного бізнесу, погоджується з деканом та навчальним відділом і 
оформлюється наказом ректора. 

Перед початком практичної підготовки студент повинен отримати на 
випусковій кафедрі індивідуальне завдання з науково-дослідної роботи, у 
деканаті – щоденник, і пройти інструктаж щодо порядку проходження 
практичної підготовки. 

До керівництва практичною підготовкою студентів залучаються 
досвідчені викладачі випускової кафедри готельно-ресторанного бізнесу. 

До функцій, що виконують керівники практичної підготовки від 
університету, відносяться: 
 оцінка відповідності бази практики основним завданням, що передбачені 
робочою програмою практики; 
 проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на 
практику, забезпечення робочою програмою практики; 
 організація разом з деканатом установчих зборів студентів щодо 
проведення практики; 
 складання календарного плану і графіку виконання завдань, що 
передбачені робочою програмою практики; 
 формування завдань студентам-практикантам щодо збору інформаційних 
матеріалів та статистичних даних для підготовки індивідуального завдання; 
 регулярне консультування студентів згідно із затвердженим графіком; 
 контроль за дотриманням термінів виконання програмних завдань 
практики; 
 участь у роботі комісій із захисту практики, що створюються випусковою 
кафедрою готельно-ресторанного бізнесу; 
 звітування про проведення практики студентів, подання зауважень та 
пропозицій щодо поліпшення практичної підготовки студентів для розгляду на 
засіданні кафедри. 

Керівництво студентами-практикантами на об'єктах практичної 
підготовки здійснюють керівники підприємств, їх заступники та інші 
кваліфіковані спеціалісти готельного та ресторанного бізнесу, що мають повну 
вищу освіту. 

Обов'язками керівників практичної підготовки від підприємства 
(організації) є: 
 створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження 
практики; 
 забезпечення студентів необхідною економічною, фінансовою, 
статистичною та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими 
матеріалами з питань аналізу і планування господарської діяльності 
підприємства (організації); 
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 залучення студентів-практикантів до активної участі у поточній роботі 
структурного підрозділу за місцем практики; 
 контроль за виконанням як окремих завдань, так і робочої програми 
практичної підготовки в цілому. 

При здійсненні комплексного дослідження об'єкта практики до студентів-
практикантів висуваються наступні вимоги: 
 за місяць до початку практики оформити санітарну книжку; 
 до початку практики отримати від керівників практики від кафедри 
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 
 своєчасно прибути на базу практики; 
 пройти інструктаж з техніки безпеки; 
 у повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені програмою 
практичної підготовки і вказівками її керівників; 
 виконувати індивідуальні завдання у рамках тематики науково-дослідної 
роботи кафедри; 
 використовувати в аналітичній роботі достовірні та надійні джерела 
інформації; 
 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії; 
 регулярно відвідувати консультації на кафедрі; 
 нести відповідальність за виконану роботу; 
 своєчасно скласти залік з практики. 

Під час проходження практичної підготовки кожен студент щодня 
повинен вести щоденник, а по закінченню її термінів – надати щоденник 
керівнику практики від підприємства для перевірки і відмітки про виконання 
отриманих завдань. Несвоєчасне заповнення щоденника є порушенням трудової 
і навчальної дисципліни. 

Студенти під час проходження практики зобов'язані виконувати правила 
внутрішнього розпорядку та виконувати інші вимоги, встановлені на даному 
підприємстві. На студентів-практикантів, які не виконують програму практики, 
порушують правила внутрішнього розпорядку, керівники практики можуть 
накласти стягнення, про що повідомляється ректору КНТЕУ. 

Практична підготовка передбачає поглиблене та багатоаспектне 
ознайомлення та дослідження об'єкта – підприємства, обраного базою 
практичної підготовки – за усіма напрямами його діяльності, виявлення 
проблем за останні три роки та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо 
вдосконалення окремих аспектів його діяльності на майбутнє. 

Відповідно до навчальних планів зі спеціальностей «Готельно-ресторанна 
справа» та «Готельний і ресторанний менеджмент» передбачено практичну 
підготовку, безперервність якої досягається завдяки проходженню 
взаємопов'язаних різних видів практики. Проходження практичної підготовки 
здійснюється згідно з календарним графіком (таблиця 1), зафіксованим у 
щоденнику студента-практиканта і затвердженим керівником практики від 
кафедри. 
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Таблиця 1. 
Тематика та календарний графік проходження практичної підготовки на підприємстві (організації) 

№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 
Вид практичної підготовки 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 1 

1.1. 

Тема 1. Ознайомлення з організацією діяльності підприємства, правилами внутрішнього 
розпорядку: 
 ознайомлення з правилами охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на 
підприємстві; 
 ознайомлення зі Статутом підприємства, основними напрямами його діяльності; 
 визначення ступеня організаційно-господарської самостійності підприємства; 
 ознайомлення з професійними вимогами до фахівця, необхідними практичними вміннями, 
навичками та компетентностями; 
 ознайомлення зі сферою майбутньої професійної діяльності, посадами, що можуть обіймати 
фахівці у готельно-ресторанному бізнесі; 
 ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку на підприємстві. 

2,5 

 
 
 
 
 

20 

1.2. 

Тема 2. Ознайомлення з організаційними підрозділами підприємства: 
 вивчення організаційної структури підприємства та особливостей діяльності кожного 
підрозділу; 
 вивчення основних функціональних обов'язків та завдань підрозділів підприємства; 
 ознайомлення з правами та повноваженнями трудового колективу і його виборних органів; 
 ознайомлення з дислокацією підрозділів та працівників підприємства. 

4 

 
 
 

30 

1.3. 

Тема 3. Ознайомлення з правами та обов'язками, організацією робочого місця: 
 ознайомлення з функціональними обов'язками посад, на яких можна проходити практику; 
 ознайомлення з правом пересування в локаційних межах поверхів та приміщень 
підприємства; 
 вивчення правил поведінки на підприємстві та в окремих приміщеннях/підрозділах; 
 ознайомлення з виробничими правилами та обов'язками посад, на яких студенти можуть 
проходити практику; 
 організація робочого місця. 

2,5 

 
 
 

20 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

1.4. 

Тема 4. Спостереження та асистування студентом-практикантом виробничих процесів та 
обслуговування, виконання контрольних виробничих завдань: 
 ознайомлення з типом, категорією, класом підприємства готельного та (або) ресторанного 
господарства, на якому студент проходить виробничу практику; 
 ознайомлення з нормативно-технологічною та нормативно-правовою документацією, яка 
регламентує сервісно-виробничі процеси у закладі готельного та (або) ресторанного бізнесу; 
 застосування набутих знань у практичних ситуаціях, визначення предметних областей 
професійної діяльності; 
 здійснення пошуку, оброблення та аналіз інформації з різних джерел щодо діяльності 
підприємства; 
 ідентифікація, оцінювання і прогнозування соціальних, економічних, політичних, 
екологічних, культурних та інших подій  явища, які пов’язані з розвитком готельно-ресторанного 
бізнесу та визначення ролі і місця об'єкта практики на ринку; 
 вивчення організації та технології бронювання готельних послуг; 
 вивчення програмного забезпечення та інформаційних технологій, що використовуються на 
підприємстві; 
 ознайомлення із видами та послідовністю клінінгових операцій у приміщеннях готелю, 
методами клінінгу, різновидом прибирального інвентарю і матеріалів, обладнання і механізмів, 
миючих засобів та правилами їх використання; 
 вивчення діючої системи організації та управління постачанням та зберіганням 
продовольчої сировини (товарів), предметів матеріально-технічного призначення, кулінарних 
напівфабрикатів та готової продукції, а також раціональної організації складського господарства 
та транспортних операцій; 
 ознайомлення із товаротранспортними операціями, сертифікаційною документацією на 
продовольчу сировину, кулінарні напівфабрикати, харчові продукти  та непродовольчі товари; 
 ознайомлення з технологією виробництва кулінарної та кондитерської продукції та її 
видами в підприємствах ресторанного господарства, у тому числі при засобах розміщення; 
 вивчення організації процесу надання послуг та техніки обслуговування різних 
контингентів споживачів підприємств готельного та ресторанного господарства; 
 ознайомлення із процесом організації підготовки та обслуговування івентивних заходів на 
підприємствах готельного та ресторанного господарства; 
 вивчення організації кейтерингового обслуговування, room-service. 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

1.5. 

Тема 5. Звітування перед керівником практики від підприємства про результати 
проходження практики: 
 підготовка презентаційних матеріалів, доповіді за результатами проходження практики та її 
представлення керівнику практики від підприємства; 
 підготовка та оформлення усіх необхідних документів за результатами проходження 
практики на підприємстві. 

0,5 

 
 
 
 
5 

1.6. 

Тема 6. Звітування перед керівником практики від університету про результати 
проходження практики: 
 підготовка та оформлення індивідуального завдання за результатами проходження практики 
та його представлення керівнику практики від університету; 
 надання керівнику практики від університету усіх необхідних документів за результатами 
проходження практики на підприємстві (щоденник, відгук/характеристика керівника практики від 
підприємства тощо). 

0,5 

 
 
 
5 

Усього 23 
180/6  

(4 тижні) 

Форма контролю Залік 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 2 

2.1. 

Тема 1. Ознайомлення з організацією діяльності підприємства, правилами внутрішнього 
розпорядку: 
 ознайомлення з правилами охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на 
підприємстві; 
 ознайомлення зі Статутом підприємства, основними напрямами його діяльності; 
 визначення ступеня організаційно-господарської самостійності підприємства; 
 ознайомлення з професійними вимогами до фахівця, необхідними практичними вміннями, 
навичками та компетентностями; 
 ознайомлення зі сферою майбутньої професійної діяльності, посадами, що можуть обіймати 
фахівці у готельно-ресторанному бізнесі; 
 ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку на підприємстві. 

2,5 

 
 
 
 
 

20 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

2.2. 

Тема 2. Ознайомлення з організаційними підрозділами підприємства: 
 вивчення організаційної структури підприємства та особливостей діяльності кожного 
підрозділу; 
 вивчення основних функціональних обов'язків та завдань підрозділів підприємства; 
 ознайомлення з правами та повноваженнями трудового колективу і його виборних органів; 
 ознайомлення з дислокацією підрозділів та працівників підприємства. 

4 

 
 
 

30 

2.3. 

Тема 3. Ознайомлення з правами та обов'язками, організацією робочого місця: 
 ознайомлення з функціональними обов'язками посад, на яких студенти можуть проходити 
практику; 
 ознайомлення з правом пересування в локаційних межах поверхів та приміщень 
підприємства; 
 вивчення правил поведінки на підприємстві та в окремих приміщеннях/підрозділах; 
 ознайомлення з виробничими правилами та обов'язками посад, на яких студенти можуть 
проходити практику; 
 організація робочого місця. 

2,5 

 
 
 
 

20 
 

2.4. 

Тема 4. Спостереження та асистування студентом-практикантом технологічних процесів 
надання готельних послуг, виконання контрольних завдань: 
 організовувати роботу працівників операційних служб та відділів підприємств готельного 
господарства, брати участь у розробленні заходів щодо підвищення їх професійної майстерності; 
 обґрунтовувати шляхи раціонального використання території та приміщень підприємств 
готельного господарства;  
 проектувати організаційні структури управління підприємствами готельного господарства; 
 оцінювати та обґрунтовувати джерела та моделі забезпечення підприємств готельного 
господарства усіма видами ресурсів; 
 забезпечувати високу якість процесів виробництва та обслуговування споживачів на 
підприємствах готельного господарства; 
 здійснювати оперативний контроль за культурою надання послуг; 
 приймати обґрунтовані рішення щодо поліпшення операційних процесів, підвищення 
ефективності роботи підприємства готельного та  ресторанного господарства в цілому; 
 застосовувати прийоми спілкування, вирішення конфліктних ситуацій при обслуговуванні 
споживачів; 
 впроваджувати інноваційні технології виробництва кулінарної продукції, надання основних 
та додаткових послуг у сфері готельного та ресторанного бізнесу; 
 впроваджувати енергозберігаючі технології в організації процесів та управлінні 
підприємствами готельного та ресторанного господарства. 

6,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

2.5. 

Тема 5. Спостереження та асистування студентом-практикантом технологічних процесів 
виробництва та обслуговування на підприємстві ресторанного господарства, виконання 
контрольних завдань: 
 вдосконалювати технологічні процеси виробництва кулінарної продукції, контролювати її 
якість; 
 створювати меню різних видів, карту вин, напоїв тощо для різних типів підприємств 
ресторанного господарства; 
 обґрунтовувати шляхи раціонального використання території та приміщень підприємств 
ресторанного господарства;  
 розробляти пропозицій з раціоналізації роботи та робочих місць в структурних підрозділах 
основного виробництва підприємств (закладів) ресторанного господарства; 
 проектувати організаційні структури управління підприємствами ресторанного 
господарства; 
 планувати та управляти процесами у виробничій та організаційно-обслуговуючій 
підсистемах підприємства готельного та ресторанного господарства, у тому числі при засобах 
розміщування; 
 контролювати якість сировини та готової продукції, дотримання вимог діючої нормативної 
документації; 
 забезпечувати високу якість процесів виробництва та обслуговування споживачів на 
підприємствах готельного та ресторанного господарства; 
 визначати організаційно-технічний рівень виробництва підприємства ресторанного 
господарства; 
 впроваджувати інноваційні технології виробництва кулінарної продукції у сфері 
ресторанного бізнесу. 

6,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

2.6. 

Тема 6. Звітування перед керівником практики від підприємства про результати 
проходження практики: 
 підготовка презентаційних матеріалів, доповіді за результатами проходження практики та її 
представлення керівнику практики від підприємства; 
 підготовка та оформлення усіх необхідних документів за результатами проходження 
практики на підприємстві. 

0,5 

 
 
5 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

2.7. 

Тема 7. Звітування перед керівником практики від університету про результати 
проходження практики: 
 підготовка та оформлення індивідуального завдання за результатами проходження практики 
та його представлення керівнику практики від університету; 
 надання керівнику практики від університету усіх необхідних документів за результатами 
проходження практики на підприємстві (щоденник, відгук/характеристика керівника практики від 
підприємства тощо). 

0,5 

 
 
 
5 

Усього:  
180/6 

 (4 тижні) 
Форма контролю Залік 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 3 

3.1. 

Тема 1. Ознайомлення з організацією діяльності підприємства, правилами внутрішнього 
розпорядку: 
 ознайомлення з правилами охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на 
підприємстві; 
 ознайомлення зі Статутом підприємства, основними напрямами його діяльності; 
 визначення ступеня організаційно-господарської самостійності підприємства; 
 визначення характеру управління діяльністю підприємства з боку власників (права 
власників, органи управління та контролю, вищий орган управління підприємством, орган 
нагляду та контролю за діяльністю підприємства, періодичність їх зборів, характер питань, що 
розглядаються); 
 ознайомлення з професійними вимогами до фахівця, необхідними практичними вміннями, 
навичками та компетентностями; 
 ознайомлення зі сферою майбутньої професійної діяльності, посадами, що можуть обіймати 
фахівці у готельно-ресторанному бізнесі; 
 ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку на підприємстві; 
 ознайомлення з дислокацією підрозділів та працівників підприємства. 
 

2,5 

 
 
 
 
 
 
 

20 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

3.2. 

Тема 2. Ознайомлення з правами та обов'язками, організацією робочого місця: 
 ознайомлення з функціональними обов'язками посад, на яких студенти можуть проходити 
практику; 
 ознайомлення з правом пересування в локаційних межах поверхів та приміщень 
підприємства; 
 вивчення правил поведінки на підприємстві та в окремих приміщеннях/підрозділах; 
 ознайомлення з виробничими правилами та обов'язками посад, на яких студенти можуть 
проходити практику; 
 організація робочого місця. 

4 

 
 
 
 

30 

3.3. 

Тема 3. Ознайомлення з організаційними підрозділами підприємства та системою 
управління: 
 вивчення організаційної структури підприємства та особливостей діяльності кожного 
підрозділу; 
 вивчення основних функціональних обов'язків та завдань  підрозділів підприємства; 
 ознайомлення з правами та повноваженнями трудового колективу і його виборних органів; 
 ознайомлення з порядком вирішення питань соціального розвитку підприємства. 

2,5 

 
 
 
 

20 
 
 

3.4. 

Тема 4. Ознайомлення з функціональними обов'язками службових та посадових осіб: 
 ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією, що використовується на 
робочих місцях посадових осіб; 
 вивчення форм і методів взаємовідносин між посадовими особами та структурними 
підрозділами; 
 вивчення форм і методів роботи керівників підрозділів з підлеглими та їх колективами; 
 ознайомлення з порядком надання розпоряджень, прийняття комерційних рішень, контроль 
за якістю їх виконання; 
 вивчення форм звітності та складання відповідних документів. 

6,5 

 
 
 
 

50 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

3.5. 

Тема 5. Спостереження та асистування студента-практиканта в питаннях організації та 
реалізації управлінських процесів на підприємстві, виконання контрольних завдань:  
 ознайомлення із організаційно-управлінською структурою підприємства ресторанного 
господарства; 
 вивчення стадій оперативного планування виробництва та правил складання різновидів 
виробничої програми підприємства (закладу) ресторанного господарства; 
 вивчення інноваційних підходів організації виробництва та обслуговування на підприємстві 
ресторанного бізнесу; 
 ознайомлення з основними функціональними обов’язками адміністративного персоналу 
підприємства ресторанного господарства та особливостями побудови внутрішніх організаційно-
управлінських комунікацій; 
 ознайомлення з організацією праці та концепціями проектування робіт на підприємстві 
ресторанного господарства; 
 ознайомлення із системою управління якістю на  підприємстві ресторанного бізнесу. 
 вивчення порядку формування органів управління підприємством; 
 планування, оцінювання кваліфікаційного складу персоналу, розробка плану їх 
професійного розвитку та навчання; 
 визначення потреби підприємства готельного та (або) ресторанного господарства у різних 
видах ресурсів, обґрунтування можливості їх економії; 
 аналіз та розрахунок економічних показників діяльності підприємства готельного та (або) 
ресторанного господарства; 
 формування конкурентоспроможного готельного та (або)  ресторанного продукту 
відповідно до потреб ринку; 
 здійснення моніторингу основних конкурентів підприємства готельного та (або) 
ресторанного господарства; 
 вивчення прийомів ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому 
колективі;  
 оволодіння методикою маркетингових досліджень видового ринку з метою виявлення 
потреб споживачів в окремих видах продукції; 
 ознайомлення з методами удосконалення діяльності підприємства з метою уникнення 
банкрутства та ліквідації організації. 

6,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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№п/п Тематика та зміст завдань 
Кількість 

робочих 

днів 

Кількість 
годин/ 

кредитів 

3.6. 

Тема 6. Звітування перед керівником практики від підприємства про результати 
проходження практики: 
 підготовка презентаційних матеріалів, доповіді за результатами проходження практики та її 
представлення керівнику практики від підприємства; 
 підготовка та оформлення усіх необхідних документів за результатами проходження 
практики на підприємстві. 

0,5 

 
 
5 

3.7. 

Тема 7. Звітування перед керівником практики від університету про результати 
проходження практики: 
 підготовка та оформлення індивідуального завдання за результатами проходження практики 
та його представлення керівнику практики від університету; 
 надання керівнику практики від університету усіх необхідних документів за результатами 
проходження практики на підприємстві (щоденник, відгук/характеристика керівника практики від 
підприємства тощо). 

0,5 

 
 
5 

Усього: 
 180/6 

(4 тижні) 

Форма контролю Залік 
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Під час проходження практичної підготовки студент може обійняти 

наступні посади: 

1. Практична підготовка 1: 

1.1. На підприємстві готельного господарства: швейцар, портьє, 

оператор інформаційного центру, телефонний оператор, покоївка, аніматор, 

організатор екскурсійних програм (Travel clerk), працівник служби 

обслуговування (кур'єр. розносник багажу, поштар), паркувальник автомобілю 

(bellman), працівник служби хімчистки. 

1.2. На підприємстві ресторанного господарства: офіціант, старший 

офіціант, сомельє (фумільє, бариста, tea-майстер), бармен, буфетник, хостес. 

2. Практична підготовка 2: 

2.1. На підприємстві готельного господарства: черговий адміністратор 

(Hotel manager), агент з бронювання, оператор служби прийому та розміщення 

(Front Office), оператор розміщення в системах бронювання, нічний аудитор 

(Night Auditor), адміністратор служби прийому та розміщення (Lodging facilities 

manager), працівник служби прийому та розміщення (Hotel clerk), адміністратор 

служби бронювання (back clerk), адміністратор служби покоївок та консьєржів 

(Lodging facilities manager), адміністратор служби обслуговування в номерах 

(Room service), адміністратор господарської служби, асистент адміністратора 

готелю (Assistant manager), фахівець з активних продажів готельного продукту 

(Sale representative). 

2.2. На підприємстві ресторанного господарства: адміністратор залу 

(метрдотель), фахівець з активних продажів ресторанного продукту (Sale 

representative), фахівець з організації івентивних заходів. 

3. Практична підготовка 3: 

4.1. На підприємстві готельного господарства: керівник служби 

продажів (Sales manager, Purchasing manager, director of marketing), фахівець з 

комерційних питань (Cashier's supervisor), адміністратор готелю (Hotel 

manager), менеджер з персоналу (HR manager), виконавчий директор (Executive 

housekeeper). 

4.2. На підприємстві ресторанного господарства: менеджер служби 

харчування (Food and Beverage manager), менеджер служби кейтерингу 

(Manager of the catering service). 

Терміни проведення виробничих практик визначаються навчальними 

планами.  
 

3. ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС практичної підготовки 

Для ознайомлення з діяльністю бази практичної підготовки та 

усвідомлення студентами місця і ролі фахівця у готельно-ресторанному бізнесі, 

керівник від бази практичної підготовки організовує для студентів  екскурсії 

по підрозділах організації, де проводиться практика, та забезпечує 

консультування керівниками структурних підрозділів підприємства 

(начальником відділу кадрів, відділу охорони праці, організаційного відділу, 

виробничих цехів, відділу обслуговування тощо). 
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Під час проходження практичної підготовки студент може відвідувати 

збори, наради, семінари, публічні заходи, що організовують на підприємстві із 

залученням відповідних фахівців. 
 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання складається керівником практичної підготовки, 

який у період практики здійснює керівництво нею та контролює виконання 

даного завдання (додаток А). 

Індивідуальне завдання орієнтоване на спрямування студента щодо 

проведення самостійного наукового дослідження і накопичення відповідної 

інформації, необхідної для виконання науково-дослідної роботи: підготовки 

статті, доповіді на наукові конференції, написання курсової та випускної 

кваліфікаційної роботи тощо. 

Під час практичної підготовки студенти здійснюють збір та опрацювання 

інформації відповідно до індивідуального завдання. Зокрема, студентам-

практикантам необхідно: 

- зібрати та опрацювати необхідні аналітичні матеріали, що 

характеризують господарську діяльність підприємства; 

- вивчити особливості формування асортименту готельних та ресторанних 

послуг на підприємстві, що досліджується; 

- оцінити ефективність ринкової політики підприємства, що досліджується; 

- зібрати доступну внутрішню документацію з контролю якості 

обслуговування, оцінити якість та розробити заходи щодо підвищення якості 

організації роботи підприємства; 

- вивчити організацію робіт на підприємстві щодо надання основних та 

додаткових послуг, реалізації готельної та ресторанної продукції тощо; 

- провести аналіз технологічного процесу виробництва та реалізації 

готельно-ресторанних послуг; 

- зібрати та опрацювати необхідні матеріали щодо оформлення 

документації, необхідної для реалізації визначених технологічних процесів 

(бронювання послуг, прийому та розміщення туристів, надання додаткових 

послуг), провести її критичний аналіз. 
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Примітка: курсивом виділені джерела, наявні у бібліотеці КНТЕУ. 
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Додаток А 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне завдання 

з ________________практичної підготовки 
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на________________________________ 

       (назва підприємства готельного або ресторанного господарства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Студента(ки)____курсу____групи 

                                                          факультету РГ та ТБ 

                                                                     _____________________________ 
                            (П.І.Б. студента ) 

 

                                                          Керівник практичної підготовки від кафедри                               

                                                                     _____________________________ 
   (посада, прізвище, ініціали, підпис) 
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