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Календарний графік проходження практики
№ з/п

Назви робіт

1

2

Т ижні проходження практики

1

Ознайомлення з чинним
законодавством України, що
регламентує
підприємницьку
діяльність закладів ресторанного
господарства
Виконання
професійних
обов’язків
адміністратора
(господаря) торговельного залу
Ознайомлення
з
асортиментом кулінарної та
кондитерської
продукції,
з
порядком отримання форменого
одягу
Ознайомлення
з
організацією роботи, основними
показниками діяльності закладу
ресторанного господарства
Підготовка, організація і
проведення бенкетів
Розрахунок із відвідувачами

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

23.05

24.05

25.05

26.05

27.05
30.05

Ознайомлення із системою
оплати праці працівників та
відповідальністю працівників
Виконання
професійних
обов’язків метрдотеля
Аналіз різних видів меню

31.05

01.06
02.06

Оцінка
якості
обслуговування
Відпрацювання
техніки
обслуговування відвідувачів
Виконання
професійних
обов’язків бармена 5 розряду
Ознайомлення
з
організацією обліку продукції,
товарів, тари у барі
Техніка
приготування,
оформлення
та
подавання
закусок, солодких страв, напоїв
Вивчення форм розрахунків
із відвідувачами

03.06
06.06
07.06

08.06

09.06

10.06

Керівники практики:
від вищого навчального закладу ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ______ _____________
(підпис)

(прізвище та ініціали

Робочі записи під час практики

23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
30.05
31.05
01.06
02.06
03.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06

Ознайомилась з чинним законодавством України,
що регламентує підприємницьку діяльність
закладів ресторанного господарства
Вивчила професійні обов’язків
адміністратора (господаря) торговельного залу
Ознайомилась з асортиментом кулінарної
та кондитерської продукції, з порядком отримання
форменого одягу
Ознайомилась з організацією роботи,
основними показниками діяльності закладу ресторанного господарст
Провела підготовку і обслуговування бенкетів
Провела розрахунок із відвідувачами
Ознайомилась із системою оплати праці працівників
та відповідальністю працівників
Ознайомилась з виконанням професійних обов’язків метрдотеля
Провела аналіз різних видів меню
Провела оцінку якості обслуговування
Відпрацювала техніку обслуговування відвідувачів
Ознайомилась із професійними обов’язками бармена 5 розряду
Ознайомилась з організацією обліку продукції,
товарів, тари у барі
Ознайомилась із технікою приготування, оформлення
та подавання закусок, солодких страв, напоїв
Вивчила форми розрахунків із відвідувачами

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_______________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________
______________ _____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Печатка
«______» __________________ 20 __ року

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 вищого навчального закладу
____________ ______________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

