
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Підвищення/здобуття кваліфікації Номер ліцензії: 2021M101703-10001 

Обслуговуючий персонал готельно-ресторанного бізнесу 
 

Термін 27.06.2022-10.10.2022 

Результат Свідоцтво про участь у курсах від 
bbw 

Форма навчання Групові заняття 

Тривалість 3 місяці 

Графік Понеділок-п’ятниця: з 08:00 до 

15:00 

За підтримки Агентства/центру зайнятости 
[Agentur für Arbeit/Jobcenter], AVGS 

Контактна особа 

Яна Шпайхер [Jana Speicher] 

Тел.: 030/50929-322. Факс: 030/50929-299 

Ел. пошта: jana.speicher@bbw-akademie.de 

Місце проведення 

Карлсгорст [Karlshorst] 

Райнпфальцалеє 82 [Rheinpfalzallee 82] 

10318 Берлін [10318 Berlin] 

 
 

 

Зміст Загальні теми 

Аналіз та покращення особистих навичок 
 

 
 

 

Потреби галузі/підпиємства 
Аналіз та оновлення професійних документів 
Поради щодо зовнішнього вигляду 
Стратегія самомаркетингу 

 
Професійні теми 

 
Спілкування з гостями 
 

 

 
 

 
 

Важливість зовнішности 

Прояви гостинности 

Очікування гостей щодо порад та піклування 

Урахування завдань, повноважень та відповідальности під час організації робочого графіка 

Прийом та піклування про гостей 

Використання фахових термінів іноземною мовою 

Отримання та перенаправлення повідомлень і доручень 

Виконання положень законодавства, які стосуються професії 

Обслуговування гостя 

Готування та подача розливних і гарячих напоїв 

Подача напоїв 

Професійне сервірування та подача їжі та напоїв 

Виконання стандартів і принципів особистої та професійної гігієни 

Робота з касою 

 
Підготовка номерів 
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Підготовка до роботи — залежно від типу приміщення 

Прибирання та догляд за номерами 

Охорона здоров’я та навколишнього середовища 

Охорона праці 

 
Паралельні елементи індивідуального коучингу — індивідуальний супровід/консультація 

(відповідно до індивідуальних потреб слухача) 
 

Сприйняття та своєчасне реагування на кризові ситуації 

Розробка методів боротьби зі стресом і залагодження конфліктів 

Тренінг на тему навичок спілкування 

Посилення почуття особистої відповідальности та впевнености в собі 
Готовність допомогти у разі особистих, сімейних, фінансових або соціальних проблем 

Мотивація/стратегії навчання 

Виробнича практика 

 

 

Переваги Високий попит на персонал у гастрономічній сфері також відображається на поточному ринку вакансій. 

Тому рішення на користь підтвердження або підвищення кваліфікації за напрямком підготовки 
«Обслуговуючий персонал готельно-ресторанного бізнесу», безперечно, є виправданим. Окрім того, 
що ця професія має дуже різнобарвний профіль, прогнози на ринку праці в цій галузі також 
оптимістичні. 

 

 

Цільова авдиторія - фахівці, яким загрожує безробіття 
- безробітні 

 

 

Мета Цей курс орієнтований на розвиток професійних, мовних та соціальних навичок і вмінь, потрібних для 

довготривалого закріплення слухачів на ринку праці. Індивідуальні професійні та соціальні навички 
порівнюються з вимогами майбутніх роботодавців. Під час курсу встановлюються прогалини в 
знаннях і вміннях, щоб мінімізувати чи повністю усунути їх. Слухачі отримують цільову допомогу з 
урахуванням своїх потреб для покращення шансів на працевлаштування, а також підтримку з 
поданням резюме та самомаркетингом. 

 

 

Передумови до 

зарахування 

Слухачі та слухачки шукають роботу чи наражаються на ризик втрати роботи та зацікавлені у роботі в 

сфері гастрономії та готельного бізнесу (сфері обслуговування). Слухачі повинні бути мотивованими, 

орієнтованими на клієнтів та фізично витривалими. 

 

 

Виробнича 

практика 

Під час навчання передбачено 160 годин виробничої практики. 

 

 

Навчальні матеріали Слухачі отримують USB-флешку, підручник та навчальні матеріали. 
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