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1 Пояснювальна записка 

1.1 Мета та завдання дослідницької практики 

Метою дослідницької практики є оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі одержаних в ОНАХТ знань, професійних 

умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

У результаті проходження дослідницької практики студенти повинні 

знати: 

– технологію надання основних і додаткових послуг в готельно-

ресторанних комплексах; 

– методи контролю якості сировини, напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів; 

– правила техніки безпеки, санітарії і гігієни; 

– організацію роботи служб готелю; 

– організацію робіт у всіх цехах і підрозділах підприємства; 

– організацію обслуговування відвідувачів; 

вміти: 
– виконувати всі операції в ході технологічного процесу, працювати на 

всіх видах устаткування готельно-ресторанного  підприємства;  

– контролювати якість отриманих готельно-ресторанних послуг;  

– запропонувати інноваційні заходи  підвищення якості обслуговування 

відвідувачів. 

Завданням практики є: 

– дослідити  основні, допоміжні та обслуговуючі технологічні процеси, 

цикли та операції, що лежать в основі готельної діяльності; 

– сформувати знання і уміння з аналізу та реалізації технологічних 

процесів для забезпечення ефективного виробництва і споживання готельних та 

ресторанних послуг відповідно до міжнародних стандартів якості та 

гостинності; 

– ознайомитись з нормативними документами та технологічними 

стандартами послуг проживання та харчування на даному підприємстві, а також 

системою контролю за дотриманням якості послуг. 

 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті проходження дослідницької практики здобувач вищої освіти 

отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, 

які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності  241 «Готельна-

ресторанна справа» та освітньо-професійній програмі «Готельна-ресторанна 

справа»  підготовки магістрів. 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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                                  Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру готельно-ресторанної справи 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел  

ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей 

ЗК 4. Здатність працювати в команді  

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті 

   

                            Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу 

стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних 

послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного 

бізнесу  

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для 

врахування крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу  

СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення 

діяльності суб’єктів  готельного і ресторанного бізнесу  

СК4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, 

організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові  інновації 

у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, 

виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з 

партнерами та споживачами 

СК 7. Здатність до підприємницької діяльності 

СК 8. Здатність розробляти антикризові програми  корпорацій, 

готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів 

готельних та ресторанних послуг.  

СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, 

використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного 

бізнесу. 
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СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі 

готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації. 

СК 14* Здатність розуміти психологічні закономірності процесу 

обслуговування відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням 

мультикультурного середовища. 

                             

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу 

ПРН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи 

оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному 

бізнесі 

ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та 

ресторанних послуг  

ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї 

та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію 

соціально-економічних досліджень 

ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних 

готельних і ресторанних мереж (корпорацій)  

ПРН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу  

ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, 

розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, 

підбір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення професійних 

завдань 

ПРН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та 

видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах 

ПНР 14*. Застосовувати  навички з психології процесу обслуговування 

відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням 

мультикультурного середовища.        

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – «Інновації в індустрії гостинності», «Сервіс у ресторанному 

та готельному господарстві». 

1.4  Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у третьому 

семестрі 
Кількість кредитів - 10, годин – 300(денна) 
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Кількість кредитів - 10, годин – 300(заочна) 

 

          Загальні вимоги до організації і керівництва практики 

За організацію практики студентів відповідають голова циклової комісії 

та керівники практики – досвідчені викладачі спеціальних дисциплін кафедри. 

За організацію практики студентів відповідає відповідальний за практику на 

випускній кафедрі та Центр сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників ОНАХТ. Відповідальність за проведення практики покладається 

на завідувача та керівників практики кафедри готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Обов’язки керівника практики: 

- контролювати готовність баз практики та проводити при необхідності 

до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи; 

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів у навчальному 

закладі перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок 

проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних 

документів (направлення, робоча програма, щоденник, календарний план, 

індивідуальне завдання, методичні рекомендації щодо оформлення звітів); 

- контролювати проведення зі студентами обов’язкових інструктажів з 

охорони праці і техніки безпеки; 

- інформувати про оформлення санітарної книжки; 

- приймати у складі комісії захист звітів з практики. 

Керівник практики від бази практики несе відповідальність у 

відповідності до укладення договору на практику студентів. 

 

Студенти зобов’язані: 

- до початку практики одержати від відповідального за практику 

направлення, робочу програму, щоденник, календарний план, індивідуальне 

завдання; 

- пройти медичний огляд; 

- пройти інструктаж з охорони праці і техніки безпеки; 

- регулярно вести щоденник з повним описом завдання і повною 

характеристикою та переліком робіт, виконаних за день; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівками її керівників; 

- дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії та гігієни; 

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку закладу; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно оформити звіт та скласти залік у встановлений термін. 

 

2 Зміст дисципліни 
Зміст дослідницької практики обумовлюється цілями і завданнями 

практичної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
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«Готельна-ресторанна справа» підготовки магістрів; специфікою діяльності 

підприємства та низкою організаційних питань, пов’язаних з оформленням 

необхідних документів, проходженням інструктажу з техніки безпеки, охорони 

праці та пожежної безпеки.  

У програму дослідницької практики включені наступні розділи: 

1. Загальна характеристика готельно-ресторанного підприємства (або 

ресторану) та можливості його подальшого інноваційного розвитку. 

2.Аналіз застосовування сучасних методів оцінювання впровадження 

інновацій  сервісного обслуговування в готельно-ресторанному підприємстві. 

3.   Аналіз  ефективності здійснення  гостевих технологічних циклів в 

різних засобах розміщення.. 

4 Аналіз  використовування  інформаційних та комунікаційних 

технологій для оцінки   ступеню ефективності бронювання номерів в засобі 

розміщення.   

5.Аналіз організації роботи заготівельних цехів  та здатність  

використання інноваційних технологій у сфері  ресторанного обслуговування. 

6.Дослідження  організації роботи доготівельних цехів на підприємстві з 

врахуванням ступеню їх сучасності.  

7. Додаткова торгівельна діяльність закладу та  її перспективи. 

8. Організація роботи кондитерського цеху і його аналіз (для тих 

підприємств, де є кондитерський цех).  

9. Моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг в 

сегменті розміщення даного підприємства. 

10. Пропозиції щодо впровадження різних типів інновацій або 

інфраструктурної реконструкції (розширення, технічного переоснащення) 

готельно-ресторанного комплексу(або закладу харчування) 

Загальна характеристика підприємства. Незалежно від того на якому 

підприємстві здійснюється практика-у ресторані як самостійному закладі або у 

готельно-ресторанному комплексі,студентами  здійснюється аналіз наступних 

питань: тип і клас підприємства, його спеціалізація, контингент споживачів, 

вживані методи обслуговування, об'єм товарообігу, склад і призначення 

приміщень і їх взаємозв'язок, стан і перспективи розвитку готельного або 

ресторанного  

підприємства. Слід проаналізувати, наскільки дане підприємство відповідає 

своєму типові і класу (порівняти із стандартами). У випадку проходження 

практики в ресторані , студент не виконує розділи робочої програми, які 

стосуються готельного комплексу( №2-4). 

Аналіз готельного господарства. Слід проаналізувати систему організації 

управління підприємства, наявності сучасних засобів матеріально-технічного 

оснащення, наявність сучасної технології бронювання та роботи служби СПіР. 

Особливу увагу при виконанні практичних завдань треба приділити аналізу 

ефективності  та якості обслуговування персоналом закладу при наданні 

додаткових послуг.  Проаналізувати ступінь попиту на готельні послуги даного 

підприємств, враховуючи всі переваги і недоліки даного підприємства. 
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Дослідити  організацію виробництва на підприємстві. У кожному 

виробничому цеху студенти аналізують наступні питання:  

- призначення цеху; 

- режим роботи; 

- чисельний і якісний склад працівників чеху; 

- асортимент сировини, що переробляється,  напівфабрикатів; 

- технологічні лінії обробки продуктів, приготування напівфабрикатів, 

готових страв; 

- технічні умови і іншу документацію на них; 

- оснащеність цеху устаткуванням, інвентарем, посудом, тарою, 

розміщення устаткування і визначення міри його використання; 

- міра механізації трудомістких процесів; 

- шляхи вдосконалення технологічного процесу і підвищення 

продуктивності праці; 

 - основні правила органолептичної оцінки, порядок органолептичної 

оцінки якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції на підприємствах. 

 Торгівельна діяльність і обслуговування споживачів закладу. Дати 

характеристику групі приміщень для обслуговування відвідувачів: склад, 

інтер'єр, розставляння устаткування в вестибюлі, залах, буфетах, ефективність 

взаємозв'язку цих приміщень з виробничими і допоміжними приміщеннями. 

Проаналізувати доцільність даної торгової пропозиції .  

Моніторинг кон’юктури ринку готельних та ресторанних послуг в 

сегменті розміщення даного підприємства необхідно провести з врахуванням 

прямих конкурентів(їх кількості) та рівня конкурентоспроможності даного 

підприємства. 

 Пропозиції щодо впровадження різних типів  інновацій або 

інфраструктурної реконструкції (розширення, технічного переоснащення) 

готельно-ресторанного комплексу( або закладу харчування) необхідно надати з 

врахуванням комплексного аналізу підприємства ; його позитивних і 

негативних сторін та реальних  можливостей подальшого розвитку.  

До звіту можливо додати меню ресторану ( або кафе)  за тиждень, 

проаналізувати оформлення меню, порядок запису страв і напоїв. Порівняти 

відповідність асортименту, типу і класу підприємства. Провести аналіз меню за 

тиждень за асортиментом страв, тепловою обробкою, трудомісткістю, ціною, 

повторюваністю страв по днях тижня. Розглянути методи і форми 

обслуговування споживачів, що застосовуються на підприємстві. 

На підприємствах з обслуговуванням офіціантами вивчити роботу 

метрдотеля і офіціантів, підготовку залів до обслуговування, застосовувати 

методи сервірування столів, особливості обслуговування в ресторанах, кафе, 

барах в денний і вечірній час, обслуговування банкетів, святкових вечорів, 

весілля, організацію праці працівників торгівельних і допоміжних приміщень, 

додати графік виходу на роботу. 

На підприємствах з методами самообслуговування вивчити роботу 

адміністратора залу, роздавальних, роботу роздавальників, мийною. 
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Пропозиції щодо реконструкції (розширення, технічного переоснащення) 

підприємства. Розрізняють 4 форми відтворення основних фондів підприємств: 

будівництво нових підприємств, розширення, реконструкція і технічне 

переозброєння діючих підприємств. 

Нове будівництво – будівництво комплексу об'єктів основного, 

підсобного і обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, а 

також філій і окремих виробництв. До нового будівництва відноситься також 

будівництво на новому майданчику підприємства такої самої або більшої 

місткості (потужності, потужності), подальша експлуатація якого за технічними 

і економічними умовами признана недоцільною, а також у зв'язку з 

необхідністю, що викликається виробничо – технологічними або санітарно-

технологічними вимогами. 

Розширення діючих підприємств – будівництво додаткових виробництв 

на діючому підприємстві, а також будівництво нових і розширення існуючих 

окремих цехів і об'єктів основного, підсобного і обслуговуючого призначення 

на території діючих підприємств або майданчиках, що примикають до них, з 

метою створення додаткових або нових виробничих потужностей. 

Реконструкція діючих підприємств – обладнання  цехів і об'єктів 

основного, підсобного і обслуговуючого призначення, як правило, без 

розширення будівлі і споруджень основного призначення, пов’язане з 

удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня. 

Основна мета реконструкції – створення підприємства з вищими техніко-

економічними показниками, поліпшення якості готової продукції при зниженні 

вартості і трудомісткості приготування страв, збільшення випуску продукції; 

створення нормальних умов праці для персоналу; механізація виробництва 

кулінарної продукції, нових методів і форм виробництва, реалізації і вживання. 

Технічне переозброєння діючих підприємств. Це комплекс заходів, 

направлених на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, 

цехів і ділянок на основі впровадження передової техніки і технології, 

механізації і автоматизації виробництва, модернізації і заміни застарілого і 

фізично зношеного устаткування новим, продуктивнішим, а також на 

вдосконалення всього господарства підприємства, допоміжних служб.  

Метою технічного переозброєння діючих підприємств є всесвітня 

інтенсифікація виробництва, збільшення виробничих потужностей, випуску 

продукції і поліпшення її якості при зростанні продуктивності праці і 

скороченні числа робочих місць, зниження матеріалоємності і собівартості 

продукції, поліпшення інших техніко-економічних показників роботи 

підприємства в цілому. 

При технічному переозброєнні діючих підприємств можуть 

здійснюватися: додаткова установка на існуючих площах устаткування і 

машин; вживання  автоматичних систем управління, технічне переобладнання 

природоохоронних об'єктів, опалювальних і вентиляційних систем, приєднаних 

до централізованих джерел тепло- і енергопостачання. 

До звіту потрібно додати пропозиції спрямовані для подальшого розвитку 
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підприємства:можливість  впровадження  технологічних, екологічних,сервісних 

інновацій. У випадку впровадження інфраструктурних інновацій на 

підприємстві- реконструкція цеху або заміна обладнання  можливо додати  

план діючого підприємства з розстановкою устаткування . 

 

Бази практики. Практика студентів проводиться на базах практики, які 

розташовані в Одесі та Одеській області, інших регіонах України та за 

кордоном на основі укладених договорів не пізніше, ніж за 2 місяці до початку 

практики. Договори складаються  заздалегідь за формою Н-6.01 ,що 

затверджена наказом МОН України від 05. червня 2012р, № 683 

Можливими базами практики є: діючі  приватні підприємства – ресторани, 

готелі, кафе, їдальні при санаторіях,бази відпочинку. 

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному 

контракті чи договорі щодо підготовки магістрів і можуть бути розташовані як 

на території країн-замовників, так і в межах України. Студентам-іноземцям в 

установленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. При 

проходженні практики в межах України студенти-іноземці додержуються даної 

робочої програми. 

 

Вимоги до звітної документації  
Підведення підсумків практики здійснюється після завершення практики. 

Кожним студентом представляється разом із заповненим та підписаним 

щоденником письмовий звіт з практики. Звіт з практики є основним 

документом, що пред’являється при здачі заліку і складається кожним 

студентом індивідуально. Своєчасно необхідно оформити звіт з практики та 

скласти залік з практики у термін не більший, ніж десять днів після закінчення 

практики, або протягом перших десяти днів семестру, який починається після 

практики. Звіт має містити відомості про виконання студентом всіх розділів 

програми практики та методичних вказівок, висновки і пропозиції, список 

використаної літератури. Звіт складається з декілька частин: вступ, основна 

частина,висновки, літературні джерела, додатки (за необхідністю). 

 

Підведення підсумків практики 
Керівники практики від кафедри готельно-ресторанного бізнесу у складі 

комісії не менше, ніж з двох викладачів, приймають залік (з диференційованою 

оцінкою) у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у 

вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів семестру, який 

починається після закінчення практики в академії. Результати захисту звітів 

заносяться в екзаменаційну відомість та проставляються у залікових книжках. 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при 

визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового 

контролю. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховується з академії. В окремому випадку йому може бути надане право 

проходження практики повторно під час канікул. Студент, який повторно отримав 
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у комісії негативну оцінку з практики, відраховується з академії. Якщо програма 

практики не виконана студентом з поважної причини, йому може надаватись 

можливість пройти практику у вільний від навчання час. 

Підсумки кожної практики обговорюються па засіданні випускної 

кафедри, на Раді факультету. 

 

     

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Методи навчання 

 Словесні методи:  пояснення,  інструктаж. 

Наочні:демонстрація,спостереження; 

Практичні: аналіз конкретних ситуацій(проблемних, звичайних,нетипових). 

Самостійна робота: робота з навчально-методичними матеріалами, робота зі 

статистично-аналітичними звітами 

Форми та методи оцінювання практичної  діяльності студентів – дослідницької 
практики здійснюються  у  якості  звіту та складання диференційованого заліку. 

Таблиця 1 – Види практичної діяльності та балова оцінка 

Види  практичної діяльності Балова оцінка 

Min max 

   

1. Виконання  практичних завдань на 

підприємстві 
20 30 

2. Оформлення звіту 10 25 

3. Відповіді на запитання 10 15 

4. Доповідь на захисті практики 20 30 

Загальний бал 60 100 
 

 

4 Інформаційне забезпечення 
Базові (основні): 
1.Мальська М. П.,Пандяк І.Г Готельний бізнес:теорія та практика - К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 472с. 

2.Ряшко Г.М.Новічкова Т.П.Проектування комплексних підприємств 

харчування при готелі:навч.посіб./ Г.М.Ряшко Т.П.Новічкова –

Одеса:Чорноморья, 2017. – 300с. 

3. Тітомир Л.А., Данилова О.І. Інновації  індустрії гостинності в Україні. 

Innovative development of the economy: global trends and national features. – 

Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 

716 p. – Р. 353-376. 

4 Методичні вказівки до виконання дослідницької практики для магістрів 

всіх форм навчання професійного напряму підготовки 241 «Готельно-

ресторанна справа // Т.Є. Лебеденко. А.К, Д’яконова, Л.А. Тітомир, В.О. 

Кожевнікова. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – 17 с. 
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Додаткова: 

1.Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, О. 

В. Новікова, Л. Д. Льовшина та ін. ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 

Вид. 2-е, стер. — Харків: Світ Книг, 2019. — 486 с. 

2. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві: навч. посіб. / В. Г. Топольник; Донец. нац. ун-т. 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Львів: Магнолія, 2016. – 

328с.  

3. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних 

туристів: навч. посіб. / Л. О. Радченко, П. П. Пивоваров, О. В. Новікова та ін. – 

Харків: Світ Книг, 2018. – 288 с. 

4. Заваріка Г. М. Курортна справа : навч. посіб. / Г. М. Заваріка. – Київ: 

ЦУЛ, 2016. — 264 с. 

5.Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного 

харчування : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін. ; 

за ред. Л. О. Касілової ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Суми : 

Унів. кн., 2019. — 279 с. 


