
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Одеська національна академія харчових технологій 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

 

Мова навчання - українська 

 

 
 

 

Освітньо-професійна програма  «Готельно-ресторанна справа» 

Код та найменування спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Шифр та найменування галузі знань 24 Сфера обслуговування 

Ступінь вищої освіти  магістр 

 

 

 

 

Розглянуто, схвалено та затверджено  

Методичною радою академії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  2021 

 



2 
 

РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: кафедрою готельно-ресторанного бізнесу 

Одеської національної академії харчових технологій 

 

 
 РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Д’яконова А.К., д.т.н., професор, Тітомир Л.А., к.т.н., 

доцент, Халілова-Чуваєва Ю.О., к.п.н., доцент 
 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Протокол від 25 червня 2021  р. № 17 
 

 

Завідувач кафедри  ГРБ      __________     Тетяна  ЛЕБЕДЕНКО 
                                                                                     (підпис)    Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено методичною радою зі спеціальності  241 «Готельно-

ресторанна справа» галузі знань 24 Сфера обслуговування 

 

 

Голова ради  _________________________            Вікторія ТКАЧ  
    (підпис)                        Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

  

Гарант освітньої програми______________             Вікторія ТКАЧ 
          (підпис)                    Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Узгоджено з Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
 

«      »             2021 року            Директор       _____________    Ірина БІЛЕНЬКА 
                                                                                                                                       (підпис)  Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Розглянуто та схвалено Методичною радою академії 

Протокол від «__» ___________ 20___ р. №___ 
 

 

       Секретар Методичної ради академії  _______  Валерій  МУРАХОВСЬКИЙ  
                   (підпис)                            Ім’я, ПРІЗВИЩЕ  

  



3 
 

ЗМІСТ 

 
1 Пояснювальна записка…………………………………………………… 4 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни ……………………………… 4 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти…………. 4 

1.3 Міждисциплінарні зв’язки……………………………………………….. 6 

1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС………………………. 6 

2  Зміст дисципліни…………………………………………………………. 7 

3 Критерії оцінювання результатів навчання……………………………. 10 

4 Інформаційне забезпечення……………………………………………… 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

  



4 
 

1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою виробничої практики є формування у студента професійних вмінь, 

навичок прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, 

виробничих умовах шляхом виконання обов'язків, властивих їх майбутньої 

професійної та організаційно-управлінської діяльності.   

У результаті проходження виробничої практики студенти повинні 

знати: 

- специфіку роботи  служб в готельно-ресторанних комплексах;  

- особливості системи управління в готельно-ресторанній сфері;  

- нормативні документи та технологічні стандарти послуг проживання та 

харчування 

 

вміти: 

- аналізувати стан та особливості реалізації технологічних процесів в 

готельних  підприємствах;  

- набути навичок практичного використання циклів та операцій  для 

забезпечення ефективного надання готельних і ресторанних послуг 

відповідно до міжнародних стандартів  якості та гостинності; 

- користуватись сучасним обладнанням підприємств  готельного і 

ресторанного сервісу. 

 

Завданням практики є: 

- практичне закріплення знань за курсами досліджуваних дисциплін; 

- придбання практичних знань і навичок за фахом на конкретних посадах 

на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу; 

- сприяти підвищенню якості організації і проведення практик і на цій 

основі – освітнього процесу в ОНАХТ, забезпеченню його практичного 

спрямування. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті проходження виробничої 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. 

 

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  

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
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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 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 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 
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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 

ПНР 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

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 першому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів - 10, годин – 300 

 

 Загальні вимоги до організації і керівництва практики 

За організацію практики студентів відповідають голова циклової комісії та 

керівники практики – досвідчені викладачі спеціальних дисциплін кафедри. 

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; 
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- 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 виконання роботи; 

- своєчасно оформити звіт та скласти захист у встановлений термін. 

 

2. Зміст дисципліни  
Зміст виробничої практики обумовлюється цілями і завданнями практичної 

підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою    «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 виробничої практики включені наступні розділи:  

1. Загальна характеристика готельного або ресторанного підприємства   

2. Характеристика особливостей функціональної організації підприємств 

готельного або ресторанного господарства . 

3. Вивчення технологічних процесів у готелі:бронювання, СПіР, клінінгу, 

сервісу,системи безпеки. 

4. Складання принципової схеми і стадій виробничого процесу харчування на 

підприємствах готельного або ресторанного господарства.  

5. Технологія  контролю якості кулінарних виробів та постачання 

продовольчої сировини. 

6. Цехова організація закладу харчування 

7. Характеристика видів меню залежно від типу підприємства   

8. Характеристика і функціональні обов’язки відділів маркетингу, реклами, 

продажу, бізнес і сервіс-послуг підприємства.  Особливості  кон’юктури 

ринку готельних або ресторанних послуг в районі  розміщення  

підприємства. 

9. Характеристика  системи управління на готельно-ресторанному  

підприємстві 

10.    Забеспечення якості обслуговування споживачів готельних та 

ресторанних послуг закладу. 

 

         У разі проходження практики на підприємстві харчування, студент не 

використовує в звіті пункти плану № 2 і 3 

 

При наданні характеристики функціональної організації підприємства готельного 

господарства враховуються: 

   - характеристика номерного фонду готелю; 

   - організація приміщень для побутового обслуговування на поверсі; 
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   - організація нежитлових груп приміщень: 

   - організація приміщень адміністрації; 

   - організація приміщень вестибюльної групи; 

   - організація приміщень господарського та складського призначення; 

   - організація приміщень культурно-масового призначення; 

   - організація приміщень спортивно-рекреаційного призначення. 

 Вивчення технологічних процесів у готелі включає : 

- організацію бронювання місць в готелі; 

- технологію прийому та реєстрації гостей; 

- автоматизацію робочого місця адміністратора, портьє; 

- технологію обслуговування на поверхах( клінінгові технології); 

- організацію та технологію надання додаткових послуг у готелі; 

- організацію виїзду гостей з готелю. 

 Визначення технологічних процесів виробництва продукції в закладах 

харчування включає: 

- вивчення принципової схеми і стадій виробничого процесу; 

- організації контролю якості кулінарних виробів; 

- систему організації постачання продовольчої сировини і асортимент блюд.  

 Наводити  характеристику заготівельних цехів (овочевого і м'ясо-рибного 

цехів)необхідно, якщо підприємство працює на сировині. Якщо ж підприємство 

працює на напівфабрикатах, то в його складі лише один заготівельний цех — цех 

доготовки напівфабрикатів, який і слід охарактеризувати . Описуючи призначення 

цехів(холодного, гарячого) ,необхідно зазначити режим роботи, склад і 

кваліфікацію працівників, виробничі програми цехів, технологічні лінії по 

виробництву окремих груп страв (технологічні лінії по виробництву супів, соусів, 

гарнірів, других страв, солодких страв, кулінарних виробів в гарячому цеху, 

технологічні лінії по виробництву салатів, жельованих холодних справ). 

Особливості  кон’юктури ринку готельних або ресторанних послуг в районі  

розміщення даного підприємства  за наявністю  не прямих і прямих конкурентів 

данного закладу. Характеристика  системи управління на готельно-ресторанному  

підприємстві надається з врахуванням кількості персоналу, типу та опису 

структури управління даного господарства( лінійна, функціональна, лінійно-

фунуціональна, комплексна). 

 

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 методичні вказівки для виконання практичних 
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завдань та складання звіту. 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, оформлений 

відповідно до ДСТУ 3008-95 від 23.02.1995 р. "Документація. Звіти у сферах 

науки та техніки. Структура та правила оформлення". 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 

індивідуального завдання, 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 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 практики  

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 
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