
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВИРОБНИЧА 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 першому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів – 10, годин – 300 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
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. 

 

3. Мета 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. 

 

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. 

Нарахування балів 

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

Інформаційні ресурси 

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

 

 

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


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

