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ВСТУП 

 
В умовах сьогодення забезпечення розвитку підприємницького 

потенціалу сфери готельно-ресторанної справи в умовах поглиблення 

відносин між Україною та Європейським Союзом, її вступом до Світової 

Організації Торгівлі, потребує підвищення якості регіональних пропозицій до 

рівня міжнародних стандартів для конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств готельно-ресторанної сфери. Готельно-ресторанна справа як одна 

із високорентабельних галузей світової економіки повинна стати провідним 

напрямом економічного та соціального розвитку України, зокрема і на 

регіональному рівні.  

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, 

що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та 

задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих 

послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, 

тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів. 

Тому успішне становлення галузі на новий рівень функціонування значною 

мірою визначається якістю, ступенем підготовки висококваліфікованих 

фахівців, готових до професійної діяльності на різних ланках управління в 

готельно-ресторанному господарстві. 

Проходження виробничої практики є важливою складовою 

удосконалення підготовки, підвищення рівня професійних знань, умінь та 

навичок здобувачів вищої освіти. 

Програма практики є навчально-методичним документом, в якому 

визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, їх 

взаємозв’язок між собою та з навчальною і науково-дослідною роботою 

здобувачів вищої освіти, а також загальні питання щодо організації, 

керівництва та підведення підсумків практики.  

Методичні рекомендації мають на меті викладення основних положень 

та вимог до цілей, завдань і організаційних аспектів проходження практики, а 

також підготовки і захисту звіту про практику на випусковій кафедрі. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 
Виробнича практика є складовою частиною завершення підготовки 

молодших бакалаврів і базується на спеціальних теоретичних дисциплінах. 

Крім того, практика сприяє скороченню терміну адаптації фахівця після 

закінчення університету до сучасних умов діяльності закладів готельного та 

ресторанного господарства. 

Відповідно до навчального плану освітнього ступеня  «молодший 

бакалавр» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» виробнича практика проводиться загальною тривалістю 4 тижня. 

Метою виробничої практики є закріплення набутих теоретичних і 

практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь 

і навичок для прийняття самостійних рішень здобувачами вищої освіти ОС 

«Молодший бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою   

Готельно-ресторанна справа. 

Завданнями виробничої практики є набуття професійних навичок та 

прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної  виробничої  ситуації;  

формування  практичних  умінь  аналізувати  та  вирішувати завдання 

підприємств індустрії гостинності в сучасних умовах господарювання, а саме: 

 поглиблення теоретичних знань та набуття практичних умінь шляхом 

вивчення досвіду роботи закладу; 

 адаптація здобувачів вищої освіти до реальних умов виробничої 

діяльності та створення можливостей для майбутнього 

працевлаштування; 

 послідовне знайомство зі структурою та управлінням у закладі готельно-

ресторанного господарства; 

 ознайомлення із функціональними обов’язками керівників та 

спеціалістів різних рівнів управління, аналіз взаємовідносин апарату 

управління та робітників; 

 оволодіння сучасними управлінськими технологіями, механізмами і 

формами організації управління в індустрії гостинності; 

 ознайомлення із контролем діяльності закладу готельно-ресторанного 

господарства, а  також технічного обслуговування інженерних систем та 

торговельно-технологічного обладнання. 

Базою проведення виробничої практики можуть бути підприємства 

готельного та ресторанного господарства будь-якої форми власності та 

організаційно-правової форми. Бази практики можуть визначатися як 

кафедрою, так і обиратися здобувачами вищої освіти самостійно.  

При цьому має виконуватись ряд вимог:  

1) база практики повинна відповідати спеціальності;  

2) база практики повинна бути забезпечена кваліфікованим персоналом, 

який може забезпечити належне керівництво практикою здобувачів вищої 

освіти;  
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3) створенні безпечні умови праці та можливість надання здобувачам 

вищої освіти під час практики робочих місць;  

4) має бути можливість забезпечення здобувачів вищої освіти 

необхідною робочою (інформаційною, технологічною) документацією для 

виконання програми практики.  

Закріплення здобувачів вищої освіти  за базами практики та призначення 

керівників від кафедри оформлюється наказом ректора університету. 

 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ 

ПРОХОДЖЕННЯМ 

 
З метою організації та забезпечення проходження здобувачами вищої 

освіти практики призначається керівник від університету та від підприємства 

– бази практики.  

Керівництво практикою від закладу вищої освіти. 

До керівництва виробничою практикою здобувачів вищої освіти 

залучаються досвідчені викладачі кафедри, які в тісному контакті з 

керівництвом бази практики забезпечують якісне виконання програми 

практики. 

У обов’язки керівників практики від університету входять: 

- оцінка стану та відповідності баз практики основним вимогам та їх 

готовності для прийняття здобувачів вищої освіти; 

- проведення зборів (інструктажу) здобувачам вищої освіти, які 

направляються на виробничу практику; 

- забезпечення здобувачів вищої освіти необхідними документами; 

- регулярне проведення консультацій для здобувачів вищої освіти на 

кафедрі згідно з графіком; 

- контроль за дотриманням термінів виконання програмних завдань 

практики  і написання звітів; 

- перевірка звітів практики та їх допуск до захисту; 

- участь у роботі комісій щодо захисту практики, які створюються на 

цей період на кафедрі. 

 

Керівництво практикою від підприємства - бази практики. 

Керівництво здобувачами  вищої освіти на робочих місцях здійснюється 

кваліфікованими спеціалістами.  

У обов’язки керівників практики від бази практики входить: 

- організація робочого місця і створення необхідних умов для 

проходження практики згідно з графіком; 

- надання здобувачам вищої освіти необхідної звітної документації, 

нормативних та інших матеріалів; 

- контроль виконання індивідуальних завдань та програми практики в 

цілому; 
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- написання відгуку про здобувача вищої освіти під час проходження 

практики. 

 

Здобувачі під час проходження практики зобов’язані: 

- до початку практики отримати консультацію щодо оформлення всіх 

необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії; 

- своєчасно скласти та захистити звіт з практики, отримавши 

диференційовану оцінку. 

Зміст, кількість та обсяг практичного матеріалу, що збирається 

здобувачем вищої освіти під час виробничої практики, повинні відповідати 

затвердженій програмі практики та погоджуватися з керівниками практики. 

Після закінчення практики здобувач вищої освіти захищає звіт. На 

захист здобувач вищої освіти подає: 

- звіт з практики, завірений печаткою від бази практики; 

- щоденник виробничої практики, підписаний керівником практики від 

підприємства; 

- коротку письмову характеристику, надану керівником практики від 

підприємства, завірену печаткою. 

При оцінці роботи здобувача вищої освіти на практиці береться до уваги 

його характеристика, надана керівником практики від підприємства. У відгуку 

повинна бути характеристика здобувача вищої освіти як фахівця, що володіє 

знаннями, уміннями і навичками для вирішення практичних завдань у 

професійній діяльності на рівні підприємства (об'єднання) і його підрозділів; 

вказані недоліки й пропуски в підготовці фахівця, здатність його до творчого 

мислення в організаторській діяльності, ініціативність та дисциплінованість.  
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3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ  

 
1. Загальна характеристика закладу готельно-ресторанного 

господарства та його організаційна структура 

 

1.1. Нормативно-правове регулювання діяльності 

 

Характеристика закладу готельно-ресторанного господарства: назва, 

юридична адреса, тип (унітарне, корпоративне), форма власності, 

організаційно-правова форма діяльності, відомча підпорядкованість 

(членство), тип, клас, поверховість,  потужність, контингент споживачів, 

режим роботи, форма обслуговування,  структурні підрозділи.   

Характеристика готельного продукту та ресторанної продукції.   

 

1.2. Архітектура, інтер'єр та концептуальна направленість 

 

Архітектура, інтер'єр та концептуальна направленість закладу. Принципи 

організації внутрішнього простору. Композиційні принципи меблювання 

інтер'єру. Світлова архітектура інтер'єру. Декоративно-прикладне мистецтво в 

інтер'єрі.  

 

1.3. Організаційно-управлінська структура  

 

Основні служби закладу готельно-ресторанного господарства, їх 

характеристика та взаємозв'язок, організація їх роботи.   

Структура управління, кількість та склад керівних рівнів. Штатний 

розпис. Функціональні та посадові інструкції управлінського персоналу. 

Вивчення внутрішньої організаційної структури управління 

підприємства, організації: 

 визначення вищого, середнього і низового ланцюгів та їх 

функціональне призначення; 

 вертикальні та горизонтальні зв’язки в структурі управління 

підприємства. 

Організація охорони праці та соціального захисту працівників 

підприємства. Прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних 

ситуацій у трудовому колективі.  

 

2. Організація і управління закладом ресторанного господарства 

 

2.1. Організація послуг харчування  

 

Характеристика програм харчування. Зміст основних та допоміжних 

послуг ресторанного господарства.  Організація надання послуг харчування 
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для індивідуальних і групових туристів. Оформлення замовлень на 

обслуговування туристів. Правила обслуговування на поверсі (в номері готелю).  

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. Порядок 

контролю якості надання ресторанних послуг.  

 Характеристика основних, обслуговуючих, допоміжних приміщень та їх 

матеріально-технічне оснащення.     

 

2.2. Характеристика меню та виробничої програми 

 

Аналіз видів меню, прейскурантів та виробничої програми. глибини та 

ширини асортименту кулінарної продукції та прейскурантів. 

Структура, зміст та документальне оформлення виробничої програми 

підприємства, денної (місячної) кількості реалізованої кулінарної продукції. 

Організаційно-розрахункова документація за надані послуги харчування. 

 

2.3. Загальна характеристика виробничо-торгівельних приміщень та їх 

взаємозв’язок 

 

Склад основних функціональних груп приміщень, організація 

раціональних технологічних горизонтальних і вертикальних взаємозв'язків. 

Просторова структура підприємства, функціональна схема приміщень.  

Характеристика цехів, виробничих ділянок, технологічних ліній.  

 

2.4. Організація виробничої системи 

 

Організація технологічних процесів виробництва напівфабрикатів та 

готових страв. Порядок розробки та затвердження рецептур фірмових страв у 

закладі. 

Характеристика метрологічного, механічного, теплового, холодильного, 

торговельного устаткування,  що використовується у структурних підрозділах 

закладу.  

Характеристика існуючої системи організації праці, розподіл праці та 

сумісництво роботи.  

 

3.  Організація і управління закладом готельного господарства 

 

3.1. Організація та управління службою приймання та розміщення 

 

Організація роботи служби приймання та розміщення, ведення 

нормативної документації.     
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Склад та структура служби приймання та розміщення. Функціональні 

зв’язки з іншими структурними підрозділами. Поведінковий стандарт та 

стандарт компетентності (посадові інструкції), процедури роботи працівників 

служби прийому та розміщення. 

Інформаційне забезпечення служби приймання та розміщення. 

 

3.2. Організація і управління поверховою службою 

 

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.  

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З 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, бланки документів тощо). Додатки оформлюються 

як продовження звіту на наступних сторінках. Кожен додаток починається з 

нової сторінки. У правому верхньому кутку розміщується слово «Додаток». 

Додатки нумеруються з посиланням на них в основному тексті звіту. 

Складові звіту з практики: 

1. Титульний лист 

2. Щоденник проходження практики  

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

затверджений печаткою 

4. Основна частина 

5. Список використаних джерел 

6. Додатки  
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

При оцінюванні враховуються наступні критерії: 

– характеристика керівника практики від визначеного підприємства; 

– 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 

Кількість 

балів 

1. 
Якість оформлення та зміст звіту про 

проходження практики 
1- 15 балів 

2. 
Якість знань, проявлених під час практики та їх 

відображення у звітній документації 
1- 20 бали 

3. 
Зміст і повнота виконання завдань практики, в 

тому числі й індивідуальних 
1- 15 бали 

4. 
Якість поданих звітних та інших документів, 

самостійно складених здобувачем вищої освіти 
1- 15 бали 

5. 

Повнота і обґрунтованість самостійних 

висновків, які зроблені здобувачем вищої освіти 

в результаті проходження практики 

1- 20 бали 

6. Позитивна характеристика від бази практики  1- 15 бали 

  Загальна сума балів 100 

 

  



12 

 

 
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 

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 
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6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ (ВИД ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ) 

 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

виконання програми. Загальні форми звітності здобувача вищої освіти про 

практику – це:  

- заповнений за всіма розділами щоденник практики, підписаний 

керівниками практики від кафедри і від підприємства;  

- відгук керівника практики від закладу про роботу здобувача вищої 

освіти в період практики з оцінкою рівня і оперативності виконання ним 

завдання з практики, ставлення до виконання програми практики, дисципліни 

тощо;  

- звіт про практику, що містить матеріали, які відображають вирішення 

передбачених програмою практики завдань, підписаний і оцінений керівником 

від бази практики та від кафедри; 

Контроль виконання завдань, винесених на опрацювання під час 

практики та  індивідуальної роботи  передбачає оцінювання змісту звіту з 

практики та його захисту. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основні 

1. Андренко І. Б., Кравець О.М., Писаревський І.М. Менеджмент 

готельно-ресторанного господарства: підручник.  Харк. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова.  Х. : ХНУМГ, 2014.  431 с. 

2. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. 

Київ.: Центр учбової літератури, 2017. 342 с 

3. Захарчук В. Г., Кунділовська Т. А., Гайдукович Г. Є. Технологія 

продукції ресторанного господарства : навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, 

Атлант ВОІ СОІУ, 2016 р. 479 с. 

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

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

5. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика:  підручник. 2- 

вид. перероб. та доп.  К.: Центр учбової літератури, 2012.  472 с 

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

учбової літератури, 2012.  384 с. 

7. Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О. Готельно-рестораний бізнес: менеджмент: 

навчальний посібник для ВНЗ. Київ : Центр учбової літератури.  2016.  343 с. 

8. Організація готельного господарства: навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

денної та заочної форм навчання / О. Коркуна, В. Холявка, А. Демічковський, 

О. Боратинський, О.Кулик, О. Піхур. Львів : Видавництво «Добра справа», 

2019. 224с. 

9. П’ятницька Г. Т., П’ятницька Н. О. Інноваційні ресторані технології: 

основи теорії: навч. посіб. Київ: Кондор, 2013. 250с.  

https://www.twirpx.com/file/658971/
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10. Литвиненко Т. К. Новітні технології обслуговування у сфері 

ресторанного бізнесу. Київ: КНТЕУ, 2018. 215с. 

11. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. URL: 

http://tourlib.net/books_ukr/roglev_v.htm. 

Допоміжні 

1. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. К. 

: 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. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / за ред. 

Г. Т. П’ятницької. К. : КНТЕУ, 2015. 430 с. 

4. П’ятницька Г. Т. Ресторанне господарство України: ринкові 

трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація : 

монографія. К. : КНТЕУ, 2015. 465 с. 

5. Ростовський В. Кухні народів світу: підруч. Киїів: Кондор, 2016. 502 с.  

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

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

Зразок титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ 

 

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної 

справи 
 

 

З В І Т 
 

з проходження виробничої практики 

в _______________________________________ 
(назва організації) 

 

 
                                                                              Здобувача вищої освіти 2 курсу  

__ групи 

Спеціальності  241 «Готельно-

ресторанна справа» 

П.І.Б. 

 

Керівник практики (від університету):  

П.І.Б. 

 

Керівник практики (від бази практики): 

П.І.Б. 

 

 

 
 

 

 

Умань (рік) 
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Додаток Б 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

__________________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

 

здобувача вищої освіти _________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти ________________ 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________ 

 

Спеціальність______________________________________________________ 

                                                                (назва) 

 

_________ курс,  група _______________ 
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Здобувач вищої освіти ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув на підприємство, організацію, установу 

 

 

 

Місце печатки 

 „___” ______________ 20___ року 

 

 

 

____________     ________________________________________________ 

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

 

 

Місце печатки 

 „___” ______________ 20___ року 

 

 

____________     ________________________________________________ 

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Відмітки про виконання 

І ІІ ІІІ ІV  

1 2 3 4 5 6 8 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Керівник практики від УДПУ                            ______   __________________ 

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали) 
 

      від підприємства, організації, установи            ______    __________________ 

                                                                   (підпис)     (прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 
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Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 

________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від  

підприємства, організації, установи  ______________ 

_____________________ 

                                                                                      (підпис)                              

(прізвище та ініціали) 
 

 

Місце печатки 

                                                  «______» __________________  20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________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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Додаток В 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК 

роботи практиканта __ курсу, групи ____ на період проходження  

практики з______ по_________ 
 

 

 

 

Керівник практики від УДПУ               _________________________________ 

№ Зміст і види роботи Термін 

виконання 

В

Відмітка 

про 

виконання. 

3ауваже

ння  

 Загальна характеристика закладу готельно-

ресторанного господарства та його 

організаційно-управлінська структура  

 

 

 

 Нормативно-правове регулювання діяльності     

 Архітектура, інтер'єр та концептуальна 

направленість 

 
 

 

 Організаційно-управлінська структура    

 Основні служби закладу, їх характеристика і 

взаємозв'язок 

 
 

 

 Матеріально-технічне та продовольче 

забезпечення 

 
 

 

 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 

 
 

 

 Організація ресторанного господарства    

 Організація послуг харчування     

 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 

 
 

 

 Оформлення звіту    
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