
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 

кафедри туризму та готельно-  

ресторанної справи 



 Предметом вивчення  дисципліни є 

 принципи, методи та механізми  

формування і функціонування  

культури в закладах готельно-  

ресторанного господарства. 

 Мета вивчення дисципліни 
забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців,  

формування у студентів знань з культури обслуговування та їх  

застосування у професійній діяльності. 

Культура в закладах готельно-  

ресторанного господарства 

Обсяг – 4 кредити,   

120 годин, в т.ч.  лекцій 

– 30 год.,  практичні 

заняття –  30 год., 

самостійна 

робота – 60 год. 

Період навчання− 

3 курс, 5 семестр 

Підсумкова  

форма контролю 

− залік 



Здатність  

застосовувати 

загальнонауковий  

методологічний  

апарат 

Здатність організовувати  

ефективну взаємодію  

структурних підрозділів  

закладів готельно- 

ресторанного  

господарства 

Здатність  

формувати та  

реалізовувати 

ефективні зовнішні  

та внутрішні  

комунікації у  

закладах готельно-  

ресторанного  

господарства,  

навички взаємодії  

(робота в команді 

Здатність проектувати  

технологічний процес 

виробництва продукції і  

складати необхідну 

нормативну 

документацію на  

напівфабрикати та готову 

кулінарну продукцію 

Здатність організовувати  

сервісно-виробничий процес  

у закладах готельно- 

ресторанного господарства з  

урахуванням вимог і потреб  

споживачів та забезпечувати  

його ефективність 

Здатність розуміти  

та поважати  

представників інших  

культур, ефективно  

застосовуючи  

комунікаційні 

концепції 

Вивчення дисципліни 

додатково сприяє 

формуванню студентом  

таких компетентностей 

Здатність розробляти нові  

послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних  

технологій виробництва та  

обслуговування споживачів 

Здатність проектувати  

процес надання 

основних і додаткових  

послуг у закладах  

готельно-ресторанного  

господарства 



ТЕМАТИЧНИЙ  
ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ 

• Поняття про культуру у підприємствах готельно-ресторанного  
комплексу та основні її складові 

• Вплив матеріальної складової на забезпечення та підтримання 
культури у закладах готельно-ресторанного комплексу 

• Етичні норми та основні правила обслуговування 

Лекційні  
блоки 

• Культура ділового спілкування, як ознака високого рівня  
професіоналізму працівника готельно-ресторанного бізнесу 

• Організація обслуговування відвідувачів у закладах готельно- 
ресторанного комплексу 

• Особливості обслуговування прийомів та бенкетів 

ТЕМАТИЧНИЙ  
ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ 

• Культура поведінки персоналу в готельних закладах 

• Етикет у закладах готельно-ресторанного комплексу 

• Організація і технологія надання додаткових та спеціальних послуг в  
готелях 



Лекційний матеріал 

Методичні  

вказівки до  

проведення  

практичних 

занять 

Робоча  програма  
навчальної  дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Методичні рекомендації і 

завдання для  виконання 

самостійної та 

індивідуальної 

роботи 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

ст. викл. Полотай Б. Я. 




