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ВСТУП 

 

Проходження здобувачами вищої освіти навчальної практики з організації 

готельного і ресторанного господарства на підприємствах індустрії гостинності 

передбачається навчальними планами підготовки молодших бакалаврів зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Навчальна практика з організації готельного і ресторанного господарства 

логічно продовжує процес теоретичного навчання та сприяє формуванню 

професійно значимих умінь та навичок, психологічної готовності до виконання 

обов’язків на робочих місцях на підприємствах готельного господарства та закладів 

ресторанного господарства. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Основною метою є практична підготовка та закріплення теоретичних знань 

здобувачів вищої освіти ОС «Молодший бакалавр», які навчаються за 

спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа  (ОПП «Готельно-ресторанна 

справа»). 

Навчальна практики проводяться на першому курсі відповідно до  програм 

підготовки молодших бакалаврів на провідних підприємствах, організаціях та 

установах, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки 

молодшого бакалавра.  

Завдання практики:  

- практичне вивчення установчих та нормативних документів, які 

регламентують діяльність підприємства;  

 - оволодіння навичками культури міжособистого спілкування; 

- знайомство із законодавчою і нормативно-правовою базою діяльності 

підприємства;  

- вивчення основних видів діяльності, що здійснює підприємство;  

- вивчення структури підприємства та організації роботи фахівців;  

- ознайомлення із матеріально-технічним забезпеченням підприємства.  

Здобувачі вищої освіти під час практики повинні оволодіти сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії. 

Одним із головних етапів у навчальній практиці є формування у здобувачів 

вищої освіти, на базі одержаних у закладі вищої освіти 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. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою здійснюється 

викладачами випускової кафедри. 

Розподіл здобувачів вищої освіти на практику проводиться кафедрою 

відповідно до укладених договорів з підприємствами індустрії гостинності. 

Закріплення здобувачів вищої освіти за базами практики та призначення 

керівників від кафедри оформлюється наказом ректора університету. 

Керівник практики від випускової кафедри: 

– оцінює стан та відповідність бази практики основним вимогам та готовності 

для приймання здобувачів вищої освіти; 

– проводить інструктивні збори здобувачів вищої освіти, які направляються 

на практику;  

– надає здобувачам вищої освіти необхідні документи для направлення на 

базу практики, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання;  

 – повідомляє здобувача вищої освіти про систему звітності з практики, а 

саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення, завдання;  

– здійснює перевірку звітів з практики і допускає їх до захисту;  

– бере участь у роботі комісій по захисту звітів з практики. 

Основними обов’язками керівників практики від підприємства  об’єкту 

практики є: 

– організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних 

умов для проходження практики; 

– забезпечення здобувачів вищої освіти необхідною економічною, 

статистичною, та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими 

матеріалами з питань, аналізу і планування господарської діяльності підприємства 

тощо;   

– залучення здобувачів вищої освіти до активної участі в поточній роботі 

структурного підрозділу – місця практики (комерційного та інших відділів);  

– здійснення контролю за виконання як окремих завдань, так і програми 

практики в цілому.  

Обов’язки здобувачів вищої освіти при проходженні практики: 

– до початку практики одержати у керівника практики всі необхідні 

документи і консультативну інформацію щодо їхнього оформлення;  

– своєчасно прибути на об’єкт практики і забезпечити роботу на місці 

відповідно до отриманих завдань;  

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 

і вказівками її керівників;  

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– вчасно скласти звіт з практики; 

– захистити звіт з практики у встановлений термін. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно (з дозволу випускової кафедри) 

підбирати для себе місце проходження практики.  
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3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК 

Етапи роботи 

К-сть 

робочих 

днів 

1. Оформлення на практику, знайомство з підприємством, 

інструктаж на робочому місці 
* 

2. Загальна характеристика підприємства: засновницькі 

документи, статут підприємства (засновники, організаційно-

правова форма   підприємства,  види діяльності, ліцензія на право 

здійснення даного виду діяльності юридична адреса і т.д.) 

* 

3. Організаційно-управлінська структура підприємства 

індустрії гостинності 

- технологія роботи підприємства по наданню послуг; 

-  основні служби закладу, їх характеристика і взаємозв'язок; 

-  аналіз матеріально-технічної бази; 

-  аналіз кадрового складу підприємства 

* 

4. Організація  готельного господарства 

- організація та управління службою приймання та розміщення 

- організація та управління поверховою службою  

- організація надання додаткових послуг  

- функціональні обов’язки органів управління закладом 

готельного господарства 

* 

5. Організація ресторанного господарства  

- організація послуг харчування відвідувачів 

- характеристика меню, прейскурантів та виробничої програми 

- загальна характеристика виробничо-торгівельних приміщень 

та їх взаємозв’язок 

- організація виробничої системи 

- організація обслуговуючої системи 

- функціональні обов’язки органів управління закладом 

ресторанного господарства  

* 

6. Написання та  оформлення звіту, щоденника практики * 

Всього   

 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

1. Оформлення на практику і знайомство з підприємством 

Інструктаж з техніки безпеки 

Перед початком практики здобувач вищої освіти знайомиться з керівником 

практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку і своїм графіком 

виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки 

безпеки. На період проходження практики здобувачем вищої освіти, відділ кадрів 

закладу вищої освіти створює наказ, в якому закріплюється керівник від бази 

практики. 
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2. Загальна характеристика підприємства 

Здобувач вищої освіти повинен охарактеризувати підприємство за такими 

пунктами: 

- форма власності, статус підприємства за розміром; 

- організаційно-правова форма; 

- установчі документи (статут та інші); 

- ліцензія на право здійснення даного виду діяльності; 

3. Організаційно-управлінська структура підприємства індустрії 

гостинності. 

На підприємстві здобувачу вищої освіти потрібно проаналізувати: 

- структуру послуг, що надаються підприємством; 

- обсяг надання основних і додаткових послуг на підприємстві; 

- основні служби закладу підприємства індустрії гостинності, їх 

характеристику та взаємозв'язок, організацію роботи; 

-  структуру управління, кількість та склад керівних рівнів; 

- штатний розпис. Функціональні та посадові інструкції управлінського 

персоналу. 

- внутрішню організаційну структуру управління підприємства, організації: 

визначення вищого, середнього і низового ланцюгів та їх функціональне 

призначення; вертикальні та горизонтальні зв’язки в структурі управління 

підприємства;  

– проаналізувати стан та розвиток матеріально-технічної бази підприємства 

індустрії гостинності;  

– дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства в цілому і по 

окремих підрозділах, показники плинність кадрів та стабільність кадрового складу. 

4. Організація готельного господарства 

Здобувач вищої освіти повинен охарактеризувати підприємство за такими 

пунктами: 

- організація роботи служби приймання та розміщення, ведення нормативної 

документації; 

- склад та структура служби приймання та розміщення; 

- функціональні зв'язки з іншими структурними підрозділами; 

- поведінковий стандарт та стандарт компетентності, процедури роботи 

працівників служби прийому та розміщення; 

- інформаційне забезпечення служби приймання та розміщення; 

- функціональні обов'язки працівників поверхової служби, режим роботи; 

- організація ведення білизняного господарства; 

-  організація надання побутових послуг на поверсі, умови їх надання; 

- культура обслуговуючого на поверсі, поведінковий стандарт; 

- вимоги до санітарії та гігієни на поверсі; 

- організація охорони праці обслуговуючого персоналу та протипожежної 

безпеки на поверсі; 

- організація надання додаткових послуг в готелі; 

- служба консьєржів, дворецьких; 

- порядок акумулювання копій рахунків гостей. Рівень якості послуг; 
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- функціональні обов’язки органів управління закладом готельного 

господарства. 

5. Організація ресторанного господарства  

Здобувач вищої освіти повинен охарактеризувати підприємство за такими 

пунктами: 

- характеристика програм харчування; 

- зміст основних та допоміжних послуг ресторанного господарства; 

- організація надання послуг харчування для індивідуальних і колективних 

груп; 

- правила обслуговування на поверсі (в номері готелю); 

- організація надання послуг харчування за меню денного раціону 

харчування; 

- обслуговування за типом "Шведський стіл"; 

- організація банкетного обслуговування; 

- організація обслуговування офіційно-ділових прийомів; 

- особливості організації обслуговування учасників конгресних заходів; 

- стандарти обслуговування у закладі ресторанного господарства; 

- вимоги до обслуговуючого персоналу; 

- організація обслуговування гостей; 

- характеристика основних, обслуговуючих, допоміжних приміщень та їх 

матеріально-технічне оснащення. 

- аналіз видів меню, прейскурантів та виробничої програми, глибини та 

ширини асортименту кулінарної продукції та прейскурантів; 

- організаційно-розрахункова документація за надані послуги харчування; 

- функціональні обов’язки директора, інженера-технолога, завідувача 

виробництвом, шеф-кухаря, головного адміністратора, метрдотеля закладу. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Звіт з практики повинен відповідати програмі практики. Звіт оформлюється 

протягом періоду проходження практики. 

Звіт виконується на папері формату А4 (210×297 мм). 

Поля: ліворуч – 20 мм, праворуч – 1,5 мм, зверху – 20 мм, знизу - 20 мм. 

При написанні звіту з використанням комп’ютерного набору 

використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт. Текст 

пишеться на одній стороні аркуша. 

Робота повинна бути виконана друкованим способом. 

Обсяг роботи – 30 сторінок (без додатків). 

До тексту звіту додаються відповідні додатки (посадові обов’язки, штатний 

розклад, графіки, таблиці, бланки документів тощо). Додатки оформлюються як 

продовження звіту на наступних сторінках. Кожен додаток починається з нової 

сторінки. 

У правому верхньому кутку розміщується слово «Додаток».  Знак «№» перед 

буквою не ставиться. Нумерація додатків здійснюється послідовно в буквах (А, Б, 

В...). Додатки позначаються літерами української абетки: А, Б, В, Д, Ж тощо 
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(наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т.д.). Винятком є літери Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, 

Ч, Ь. Нумерація сторінок ведеться окремо по кожному додатку. 

 Складові звіту з практики: 

1. Титульний лист 

1. Щоденник проходження практики 

2. Характеристика від керівника бази практики із його підписом, що 

затверджений печаткою 

3. Основна частина 

4. Список використаних джерел 

5. Додатки (статистичні матеріали, фінансові звіти, схеми, нормативно-

правові документи) 

Звіт з практики подається здобувачами вищої освіти на кафедру для перевірки 

упродовж тижня після закінчення практики. 

 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ 

 

При оцінюванні враховуються наступні критерії: 

• відгук керівника практики від визначеної бази практики; 

• повнота і обґрунтованість самостійних висновків, зроблених здобувачем 

вищої освіти внаслідок проходження практики; 

• зміст і повнота виконання завдань практики, в тому числі й індивідуальних; 

• якість оформлення та зміст звіту про проходження практики. 

 

№ 

п/п 

Зміст виконаної роботи здобувачем 

вищої освіти 

Максимальна 

кількість балів 

11. Якість оформлення та зміст звіту про 

проходження практики 
15 балів 

22. Якість знань, проявлених під час практики 

та їх відображення у звітній документації 
20 балів 

33. Зміст і повнота виконання завдань 

практики, в тому числі й індивідуальних 
15 балів 

44. Якість поданих документів, самостійно 

складених здобувачем вищої освіти 
15 балів 

55. Повнота і обґрунтованість самостійних 

висновків, які зроблені здобувачем вищої 

освіти в результаті проходження практики 

20 балів 

6. Позитивний відгук від бази практики  15 балів 

  Загальна сума балів 100 
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Шкала оцінювання: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90–100 відмінно    

 

зараховано 
82–89 

добре  
75–81 

69–74 
задовільно  

60–68 

35–59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

робота за програмою практики здійснена практикантом на 

високому рівні; практикант проявив себе як організований, 

сумлінний, творчий під час виконання різних видів роботи, 

знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні 

технології і нові інформаційні засоби, користується Повагою 

та авторитетом серед колективу бази практики, методистів, 

керівників практики; здав у визначений термін документацію, 

оформлену на високому рівні 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

робота за програмою практики здобувачем вищої освіти 

проведена на достатньому рівні; були допущені незначні 

помилки у період проходження практики, але були 

самостійно виправлені; практикант не допускав 

недисциплінованості, байдужості, шаблонності на всіх 

ділянках роботи; про його діяльність добре відзивалися в 

колективі, в якому він перебував у період проходження 

практики; подав у визначений термін правильно оформлену 

документацію 

4 (добре) 82-89 
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C 

ДОБРЕ 

робота за програмою практики проведена на достатньому 

рівні; практикант допускав незначні помилки при виконанні 

завдань практики, проте не завжди міг самостійно їх 

виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики 

був дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним 

на всіх ділянках роботи, одержав добрі відгуки колективу 

бази практики, методистів, керівника; подав вчасно 

документацію, у яку можуть бути внесені незначні 

доповнення і виправлення за вказівкою групового керівника 

практики 

75-81 

D 

ПОСЕРЕДНЬО 

робота за програмою практики проведена на задовільному 

рівні; здобувач вищої освіти проявив себе як організований, 

дисциплінований, але недостатньо самостійний та 

ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта 

у період проходження практики одержала позитивні відгуки; 

із невеликим запізнення подав документацію 
3 (задовільно) 

69-74 

E 

ЗАДОВІЛЬНО 

робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, 

безініціативний; загальна характеристика діяльності на базі 

практики практиканта з боку керівників практики – 

«задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і виправлень 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Відсутня систематичність у роботі практиканта. Роботу, 

передбачену програмою з практики, виконав на низькому 

професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням 

теоретичного матеріалу та виконанням практичних завдань. 

Отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну 

оцінку при складанні заліку за практику, але за певних умов 

може повторно пройти практику і отримати позитивну 

оцінку. Подав документацію з великим запізненням, допустив 

значні помилки в її оформленні. 

2 

(незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Практикант не виконав програми практики і отримав 

незадовільну оцінку при складанні заліку за практику 

1-34 

 

 

 



 

12 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна 

1. Андренко І. Б., Кравець О.М., Писаревський І.М. Менеджмент готельно-
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2. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. Київ.: 
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6.Мальська М. П., Пандяк І. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник; 

М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка.  К. : Центр учбової 

літератури, 2012.  470 с. 

7.Менеджмент ресторанного господарства: навч. посібник / за заг. ред. 

Г. Т. П’ятницької. К. КНТЕУ, 2015. 430с. 
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Центр учбової літератури, 2015.  280 с.  

2. Байлік С. І., Писаревський І. М. Організація готельного господарства : 

підруч. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. 

М. Бекетова, 2015. 329 с.  

3. Браймер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. М. : Аспект 

Пресс, 2016. 325 с. 

4. Захарчук В. Г., Кунділовська Т. А., Гайдукович Г. Є. Технологія продукції 

ресторанного господарства : навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, Атлант ВОІ 

СОІУ, 2016 р. 479 с. 

5. Малюк Л. П., Варапаєв О. М., Ціолковська А. В. Сервісологія та сервісна 

діяльність: навч. посіб. Х. : ХДУХТ, 2014. 211 с.  

6. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб.  К.: Центр 

учбової літератури, 2012.  384 с. 

7. Литвиненко Т. К. Новітні технології обслуговування у сфері ресторанного 

бізнесу. Київ: КНТЕУ, 2018. 215с. 
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8. Ростовський В. Кухні народів світу: підруч. Кондор, 2016. 502 с.  

9. Русавська В. А. Гостинність в українській традиційній культурі: навч. 

посіб. Київ : «Видавництво Ліра-К», 2016. 280 с. 
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ДОДАТКИ 
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Додаток А 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

 

 

ЩОДЕННИК  ПРАКТИКИ 

 

  

(назва підприємства, установи, організації) 

 

здобувача вищої освіти    

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

 

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи 

 

Освітній ступінь молодший бакалавр 

 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

 

  курс, група ____________________  
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Здобувач вищої освіти  _________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи «  »  20  року 

 

 

 

 

 

(підпис) (посада, прізвище та ініціали 

відповідальної особи) 

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи «  »  20  року 

 

 

 

 

 

(підпис) (посада, прізвище та ініціали 

відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 

 

№ 

з/

п 

 

Назви 

робіт 

Тижні проходження 

практики 

 

Відмітки про 

виконання  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Керівники практики: від УДПУ    

(підпис) 

___________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

від підприємства, організації, 

установи 

 

   

(підпис) 

 

___________________________ 

(прізвище та ініціали) 



Робочі записи під час практики 

 



 

19 

 

 19 

Відгук і оцінка здобувача вищої освіти на практиці 
 

(назва підприємства, організації, установи) 

 
Керівник практики від підприємства,  

організації, установи  ___________________________-___________________________________  

                                                                  (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

 

Печатка                                                                                      «___» ______________20____ року 



 

20 

 

 20 

Відгуки осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

Дата захисту «  »  20  року 

 

Оцінка: 

за національною шкалою   

                                                                                    (словами) 

Кількість балів    

                                                                                       (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS    

 

Керівник практики від УДПУ 

 

 (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 
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 21 

Додаток  Б 

 

 

Характеристика (відгук) 

на роботу здобувача вищої освіти групи    

 

 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

«  »  20 р. 

 

Посада керівника практики 

 

від організації  

 

                            
(підпис) (прізвище, ініціали)  

 

 

 

 

 

печатка 
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 22 

Додаток В 

Зразок титульної сторінки звіту 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини 

НН Інститут економіки та бізнес-освіти 

 

Кафедра технологій та організації туризму і 

готельно-ресторанної справи 

 

 

ЗВІТ 

 

з проходження ___________________ практики 

 

в ______________________________________ 

(назва організації) 

 

 

Здобувача вищої освіти 

__курсу__групи  

П.І.Б.________________________ 

Керівник практики (від університету): 

П.І.Б.________________________ 

Керівник практики (від бази 

практики):  

П.І.Б.________________________ 

 

Умань (рік) 
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