
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа 

Викладач: Д’яконова А.К., д.т.н., проф. кафедри готельно- 

ресторанного бізнесу 

Тітомир Л.А., к.т.н., доцент кафедри готельно- 

ресторанного бізнесу 

Халілова-Чуваєва Ю.А., к.п.н., доцент кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу 

Кафедра: Готельно-ресторанного бізнесу 

Профайл викладача  Контакт: 048-712-42-59 

 

1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у третьому семестрі 

Кількість кредитів – 10, годин – 300 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
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. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
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. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: звіт з практики. 

http://hospitality.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


Нарахування балів 

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

Інформаційні ресурси 

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ___ ПІДПИСАНО _ Анджела Д’ЯКОНОВА 
    підпис 

   ___ ПІДПИСАНО _ Людмила ТІТОМИР 
    підпис 

   ___ ПІДПИСАНО _ Юлія ХАЛІЛОВА-ЧУВАЄВА 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ___ ПІДПИСАНО _ Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
    підпис 

 

https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

