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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Організація готельного господарства” є дисципліною, обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері готельного 

обслуговування. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички принципів та правил дотримання 

надання готельних послуг, а також розробки та здійснення сучасної політики в готелях, контроль дотримання 

персоналом правил обслуговування гостей, аналіз та оцінка системи заходів щодо безпеки проживання в готелях. 

Пререквізити: “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Іноземна мова”, “Економіка 

підприємств сфери обслуговування”, “Маркетинг”, “Інформаційні системи та технології”, “Громадське 

будівництво та інженерне обладнання будівель”, “Правознавство”, “Стандартизація, метрологія і сертифікація”, 

“Основи бізнесу”. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання (курсової роботи). Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів Загальна кількість годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи студента 

12 

(у т. ч. 3 - для виконання 

курсової роботи) 

360 

(у т. ч. 90 - для виконання 

курсової роботи) 

4 4 залік, екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності 
Загальна кількість годин 

6 семестр 7 семестр 

Лекції 30 30 

Практичні заняття 30 30 

Самостійна робота 60 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 90 

 

mailto:gaveshta@gmail.com


 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-
економічних явищ, суспільних процесів і 
тенденцій науково-технічного прогресу. 
ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість 
до застосування знань у широкому діапазоні 
можливих місць роботи та повсякденному 
житті. 
ЗК3. Здатність застосовувати 
загальнонауковий методологічний апарат. 
ЗК5. Здатність усвідомлювати соціальну 
значущість своєї професії, застосовувати 
принципи деонтології при виконанні 
професійних обов'язків. 
ЗК6. Здатність до використання сучасного 
програмного забезпечення, Internet-ресурсів і 
роботи в комп’ютерних мережах, володіння 
основними методами, способами і засобами 
отримання, зберігання, переробки і 
використання інформації у професійній 
діяльності. 
ЗК7. Здатність використовувати 
організаторські навички для планування 
роботи колективу. 
ЗК10. Здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог охорони праці, техніки 
безпеки та протипожежної безпеки. 

ФК1. Здатність до розуміння принципів функціонування 
економіки та суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу. 
ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і 
методологію дослідження процесів функціонування готельно-
ресторанного господарства. 
ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес у 
закладах готельно-ресторанного господарства з урахуванням вимог 
і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність. 
ФК4. Здатність використовувати на практиці основи діючого 
законодавства та відстежувати зміни в ньому. 
ФК6. Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та 
внутрішні комунікації у закладах готельно-ресторанного 
господарства, навички взаємодії (робота в команді). 
ФК8. Здатність проектувати процес надання основних і 
додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного  
господарства. 
ФК9. Здатність проектувати технологічний процес виробництва 
продукції і складати необхідну нормативну документацію на 
напівфабрикати та готову кулінарну продукцію. 
ФК10. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 
використанням інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
ФК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та 
послуг на підприємствах сфери гостинності. 
ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати 
планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 
ФК16. Здатність організовувати роботу персоналу закладів 
готельно-ресторанного господарства з урахуванням кваліфікації, 
досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці та 
вимог виробництва та обслуговування. 
ФК17. Здатність організовувати ефективну взаємодію структурних 

підрозділів закладів готельно-ресторанного господарства 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних процесів. 

ПРН4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-ресторанного господарства. 

ПРН12. Знання основних характеристик технологічного процесу виробництва та надання послуг закладами 

готельно-ресторанного господарства; уміння організовувати і аналізувати ефективність цього процесу. 

ПРН13. Знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного господарства та функцій їх 

структурних підрозділів. 

ПРН14. Уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць та інших структур закладів 

готельно-ресторанного господарства з дотриманням діючих нормативних документів. 

ПРН17. Здатність розробляти і застосовувати інноваційні технології виробництва та обслуговування споживачів 

готельно-ресторанних послуг. 

ПРН19. Знання номенклатури основних і додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; уміння 

здійснювати операції, пов’язані з наданням цих послуг. 

ПРН23. Знання основ системи права та законодавства у сфері готельно-ресторанного бізнесу; уміння користуватися 

нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність закладів готельно-ресторанного господарства. 

ПРН27. Знання управлінсько-правової та організаційно-економічної системи забезпечення функціонування закладів 

готельно-ресторанного господарства та принципів формування системи адміністративного менеджменту. 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

6 семестр 

Тема 1. Суть, зміст і завдання організації 

готельного господарства 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, 

ФК1 

Результати навчання: ПРН2, ПРН4. 

Рекомендовані джерела: 12, 10, 20, 21 

Завдання для СРС: закони та принципи 

організації як системи, скласти їх сутнісну 

характеристику (конспект). 

1-ий 

10.02.20-14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

2-ий 
17.02.20-21.02.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

виконання практичної роботи 

7,2 

1-ий – 2-ий 10.02.20-21.02.20 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування) 

0,5 

Тема 2. Історія розвитку світового готельного 

господарства та України. 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, 

ЗК5, ЗК6, ФК1, ФК2 

Результати навчання: ПРН2, ПРН4 

Рекомендовані джерела: 12, 16, 21 

Завдання для СРС: 1) історія становлення 

готельного господарства Північної Америки 

(конспект); 2) за даними обласного управління 

статистики проаналізувати тенденції розвитку 

готельного господарства в регіоні (регіон 

обирає студенти шляхом жеребкування). 

1-ий 

10.02.20-14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
2 

2-ий 

17.02.20- 

21.02.20 

(за розкладом) 

2 лекція 

3-ій 
24.02.20-28.02.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

виконання та обговорення 

ситуаційного завдання 

7,2 

2-ий – 3-ій 17.02.20-28.02.20 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення інформації 

0,5 

Тема 3. Нормативно-правове регулювання 

готельної індустрії 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК3, 

ФК1, ФК4. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН23 

Рекомендовані джерела: 1-8, 5 

Завдання для СРС: 1) характеристика 

організаційно-правових форм готельних 

підприємств – юридичних осіб (конспект); 

2) розкрити основні аспекти діяльності 

готельних підприємств, що регулюються 

Законом України “Про туризм” (конспект); 3) 

3-ій 
24.02.20-28.02.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

4-ий 
02.03.20-06.03.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

виконання та обговорення 

ситуаційного завдання 

7,2 

3-ій – 4-ий 24.02.20-06.03.20 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

0,5 



 

вивчити зміст міжнародних готельних правил; 

4) виконати завдання 1.2 теми 3 в [11]. 

Тема 4. Типізація готельного господарства 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, 

ЗК6, ЗК 14, ПП1, ПП2, ПП3. 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН3, ПРН18. 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдання для СРС: 1 ) типи туристично-

спортивних засобів розміщення та їх 

характеристика (конспект); 2) вивчити суть 

основних понять відповідно до ДСТУ 

4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби 

розміщування. Терміни та визначення” (розділ 

4); 3) виконати завдання 1.2 і 1.3 теми 4 в [11]. 

5-ий 

10.03.20-13.03.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

5-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

виконання та обговорення 

ситуаційного завдання 

2,2 

6-ий 

16.03.20-20.03.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

6-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

2,2 

7-ий 

23.03.20-27.03.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

7-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

виконання та обговорення 

ситуаційного завдання 

3,2 

5-ий-7-ий 10.03.20-27.03.20 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

0,5 

Теми 1-4 8-ий 30.03.20-03.04.20 
2 (поза 

розкладом) 
КР № 1 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 

Тема 5. Класифікація підприємств готельного 

господарства 

Формування компетентностей: ЗК6, ФК1, 

ФК4, ФК13. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН19 

Рекомендовані джерела: 7, 12, 13-24 

Завдання для СРС: 1) характеристика найбільш 

розповсюджених систем класифікації готельних 

господарств (конспект); 2) вимоги до персоналу 

як один із важливіших критеріїв, що 

визначають категорію готелю (конспект); 3) 

виконати завдання 1.2 і 3.1 теми 5 в [11]. 

8-ий 

30.03.20.-

03.04.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

8-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

2,2 

9-ий 

06.04.20-10.04.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

9-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

2,2 

10-ий 13.07.20-17.04.20 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 



 

10-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

3,2 

8-10-ий 30.03.20-17.04.20 10 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

0,5 

Тема 6. Функціональна організація приміщень 

підприємств готельного господарства 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, 

ФК6. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН13, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 11, 12, 13-24 

Завдання для СРС: 1) основні види та 

організація адміністративних приміщень 

готельного підприємства (конспект); 2) 

виконати завдання 3.2 (пп. є; ж) теми 6 в [11] . 

11-ий 

21.04.20-24.04.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

11-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

2,2 

12-ий 

27.04.20-01.05.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

12-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

2,2 

13-ий 

04.05.20-08.05.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

13-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

3,2 

11-13-ий  8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

0,5 

Тема. 7. Основні складові формування 

сучасного інтер'єру підприємств готельного 

господарства 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, 

ФК6. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН13, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24 

Завдання для СРС: 1) архітектура та інтер'єр на 

підприємствах готельного господарства 

14-ий 

11.05.20-15.05.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

14-ий 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

2,2 

15-ий 
18.05.20-22.05.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

15-ий 2 практичне Усне опитування, тестування, 2,2 



 

(конспект); 2) роль декоративного мистецтва в 

художньому оформленні інтер'єру приміщень 

підприємств готельного господарства 

(конспект); 3) виконати завдання 1.2 теми 7 в 

[11]. 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

16-ий 25.05.20-29.05.20 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

3,2 

14-16-ий  10 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

0,5 

Тема 5-7 17-ий 01.06.20-05.06.20 2 КР № 2 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 

7 семестр 

Тема 8. Сутність послуг гостинності в 

готельному господарстві. 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, 

ФК3, ФК6, ФК17. 

Результати навчання: ПРН13, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) характеристика 

зовнішніх та внутрішніх чинників середовища 

гостинності (конспект); 2) види концепцій 

гостинності; 3) виконати завдання 1.2 теми 8 і 

1.2 теми 9 в [11]. 

1-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

1-й за розкладом 2 лекція 1,5 

2-й за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

5,5 

1-й – 2-й за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 9. Організація і технологія бронювання 

готельних номерів. 

Формування компетентностей: ЗК6, ФК6, 

ФК6, ФК8. 

Результати навчання: ПРН12, ПРН14, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) переваги і недоліки 

глобальних мереж бронювання Galileo, Sabre, 

Amadeus, Tourico (конспект); 2) виконати 

завдання 1.2 теми 10 в [11]. 

2-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

3-й за розкладом 2 лекція 1,5 

3-й за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

4-й за розкладом 2 практичне 2,5 

5-й за розкладом 2 практичне 2,5 

2-й – 5-й за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 



 

Тема 10. Організація і технологія прийому та 

розміщення туристів у засобах розміщення. 

Формування компетентностей: ЗК5, ФК3, 

ФК6, ФК8. 

Результати навчання: ПРН12, ПРН14, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) функції і структура 

служби прийому та розміщення туристів 

(конспект); 2) технологія прийому і розміщення 

груп туристів; 3) виконати завдання 1.2 теми 11 

в [11]. 

4-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

5-й за розкладом 2 лекція 1,5 

6-й за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

7-й за розкладом 2 практичне 2,5 

8-й за розкладом 2 практичне 2,5 

4-й – 8-й за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 11. Технологія прибиральних робіт у 

підприємстві готельного господарства. 

Формування компетентностей: ЗК5, ФК3, 

ФК6, ФК8. 

Результати навчання: ПРН12, ПРН14, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) технологія генерального 

прибирання приміщень готельного 

підприємства (конспект); 2) порядок 

комплектування візка покоївки (колнспект). 

6-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

9-й за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

5,5 

6-й – 9-й за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 12. Організація надання додаткових 

послуг у підприємстві готельного господарства. 

Формування компетентностей: ЗК7, ФК3, 

ФК4, ФК6, ФК8, ФК10 

Результати навчання: ПРН12, ПРН13, ПРН14, 

ПРН17, ПРН19, ПРН23 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) організація 

транспортного обслуговування гостей 

(конспект); 2) організація інформаційного 

обслуговування гостей; 3) виконати завдання 

1.2 та 1.3 теми 13 в [11]. 

7-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

8-й за розкладом 2 лекція 1,5 

10-й за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

11-й за розкладом 2 практичне 3 

10-й – 11-й за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 13. Культура обслуговування в 

готельному господарстві. 

Формування компетентностей: ЗК5, ФК3, 

ФК6, ФК8, ФК13. 

Результати навчання: ПРН12, ПРН14 

9-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

12-й за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

5,5 



 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) культура поведінки 

працівників готелю (конспект); 2) культура 

мови працівників готелю (конспект). 

завдання 

12-й за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 8-13 13-ий поза розкладом 2 КР № 3 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Тема 14. Організація продовольчого і 

матеріально-технічного постачання в 

готельному господарстві. 

Формування компетентностей: ЗК6, ЗК7, 

ФК6, ФК9, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН14, ПРН23, ПРН27. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) джерела постачання; 

порядок формування господарських зв'язків; 

договори постачання товарів, їх зміст 

(конспект); 2) виконати завдання 1.2 теми 14 в 

[11]. 

10-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

13-й за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

5,5 

13-й за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 15. Організація роботи обслуговуючих 

господарств. 

Формування компетентностей: ЗК10, ФК16, 

ФК17. 

Результати навчання: ПРН14, ПРН27. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) типи складських 

приміщень, визначення складу та площі 

складських приміщень (конспект); 2) 

організація експлуатації матеріально-технічної 

бази готельного господарства; 3) виконати 

завдання 1.2 теми 15 в [11]. 

11-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

14-й за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 16. Організація санітарно-технічного й 

інженерно-технічного обслуговування в 

готельному господарстві. 

Формування компетентностей: ЗК10, ФК16, 

ФК17. 

Результати навчання: ПРН14, ПРН27. 

12-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,5 

14-й за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

5,5 



 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) обладнання систем 

центрального пилоприбирання (конспект); 2) 

засоби внутрішнього зв'язку в готельних 

господарствах (конспект) 

14-й за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 17. Особливості організації праці на 

підприємстві готельного господарства. 

Формування компетентностей: ЗК7, ФК6, 

ФК16, ФК17. 

Результати навчання: ПРН13, ПРН14, ПРН27. 

Рекомендовані джерела: 12, 13-24. 

Завдання для СРС: 1) характеристика основних 

соціально-професійних груп працівників 

готельного господарства: (конспект); 2) 

характеристика графіків виходу на роботу 

працівників готельною господарства 

(конспект); виконати завдання 1.2 теми 17 в 

[11.] 

13-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

14-й за розкладом 2 лекція 1,5 

15-й 

за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, виконання 

та обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

за розкладом 2 практичне 3 

13-й – 15-й за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування, тезування); 

збір та узагальнення 

інформації; виконання завдання 

1 

Тема 14-17 16-ий  2 КР № 4 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Курсова робота 1-ий-16-ий  90 ІНДЗ  100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Однією із форм організації освітнього процесу студентів спеціальності 241 “Готельно-ресторанна 

справа” є виконання ними індивідуального навчально-дослідного завдання, яке полягає у написанні 

курсової роботи. 

Курсова робота – це самостійна науково-дослідницька робота, що синтезує підсумок теоретичної 

і практичної підготовки в рамках вивчення навчальної дисципліни “Організація готельного 

господарства” і є формою контролю набутих студентом у процесі навчання знань, умінь і навичок, які 

необхідні для виконання професійних обов’язків, передбачених освітньою програмою. Основне 

завдання роботи – продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, вміння самостійно вести 

науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Вона, з одного боку, має узагальнюючий 

характер, оскільки є своєрідним підсумком вивчення дисципліни, а з іншого – це самостійне оригінальне 

наукове дослідження студента, що має практичну цінність для підприємств, організацій, установ. 

Метою курсової роботи є глибоке осмислення професійної проблеми, комплексне оволодіння 

матеріалом, методами наукового дослідження, практичне застосування теоретичних знань при розробці 

інноваційних пропозицій у певній галузі економіки і прийняття відповідних управлінських рішень. 

Запропоновані у роботі інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими, базуватися на 

комплексному аналізі існуючої ситуації і прогнозі щодо результатів впровадження пропозицій автора з 

урахуванням ризиків. При підготовці курсової роботи студент повинен уміти: 

• формулювати мету і завдання дослідження, визначати його об’єкт і предмет; 

• складати план дослідження; 

• здійснювати бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

• використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти 

нові методи з урахуванням завдань конкретного дослідження; 

• обробляти отримані теоретичні й емпіричні результати, аналізувати і синтезувати інформацію; 

• оформляти результати досліджень відповідно до встановлених вимог. 

Комплексні завдання, що вирішуються у роботі, мають продемонструвати наявність умінь з 

обліково-аналітичної, прогнозно-планової, інформаційно-комунікативної, організаційно-управлінської, 

організаційно-розпорядчої і контрольної діяльності на посадах, передбачених освітньою програмою, а 

також здатність до підготовки документів методичного і консультативного характеру. Робота повинна 

демонструвати рівень фахової підготовки її автора до наукової та професійної діяльності, а саме: 

• ступінь оволодіння теоретичними засадами у певній галузі економіки; 

• вміння узагальнювати й аналізувати наукові джерела і фактичні (статистичні й адміністративні) 

дані; 

• здатність працювати з нормативно-правовими актами; 

• здатність використовувати сучасні методики дослідження напрацьовані різних галузей знань 

(соціологія, економіка, право, політологія, державне управління) та сучасні інформаційні технології; 

• уміння знаходити аналоги вирішення досліджуваних проблем у вітчизняній і зарубіжній 

практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження; 

• здатність до забезпечення інноваційної діяльності в процесі виконання своїх професійних 

(функціональних) обов’язків; 

• готовність здійснювати дії щодо розвитку (або сприяння розвитку) всіх сфер життєдіяльності 

людини. 

У тематику курсових робіт включені найбільш актуальні питання організації роботи підприємств 

готельного господарства. Наведена тематика може уточнюватися із врахуванням нових завдань, що 

виникають перед індустрією гостинності в умовах формування власне ринкових відносин. 

Студент самостійно вибирає тему курсової роботи залежно від своїх наукових інтересів, 

можливостей збору інформації, рівня теоретичної й практичної підготовки, місця роботи і погоджує її з 

викладачем-консультантом. 

Тематика курсових робіт 

1. Організація надання додаткових послуг у підприємстві готельного господарства (за 

матеріалами …..). 



 

2. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства 

3. Організація і технологія прибиральник робіт у житлових приміщеннях готельного 

підприємства 

4. Аналіз відповідності оснащення готельних номерів меблями та інвентарем класифікаційним 

вимогам 

5. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства 

6. Готельні ланцюги та тенденції їх розвитку в Україні 

7. Організація приміщень житлової групи підприємства готельного господарства 

8. Організація і технологія бронювання місць та номерів у засобах розміщення 

9. Організація і технологія прийому та розміщення туристів у засобах розміщення 

10. Організація і технологія обслуговування споживачів у лікувально-оздоровчих засобах 

розміщення 

11. Організація і технологія обслуговування туристів під час проживання у засобі розміщення. 

12. Технологія роботи служби Room-service у готелях 

13. Організація і технологія надання побутових послуг у засобах розміщення. 

14. Оцінка роботи служби прийому та розміщення у засобах розміщення 

15. Організація і технологія надання готельних послуг у хостелі 

16. Організація і технологія надання готельних послуг у мотелях 

17. Організація матеріально-технічного постачання засобі розміщення 

18. Особливості організації праці на підприємствах готельного господарства 

19. Модель організації обслуговування споживачів у трьохзірковому готелі. 

20. Оцінка рівня комфорту у готельних підприємствах 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, 

інше обладнання (матеріально-технічна база готельних підприємств) для: 

- комунікації та опитувань; 

-виконання домашніх завдань; 

-виконання завдань самостійної роботи; 

-проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); 

-виконання індивідуального науково-дослідного завдання 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності. 
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10. Мельник І. М. Організація готельного господарства : завдання та методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 241 
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Політика курсу 
∙ Курс передбачає роботу в колективі. 

∙ Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

∙ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації викладача. 

∙ Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які 

не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

∙ Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

∙ Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 

0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

∙ За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

∙ Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії. 

∙ Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому оцінка 

знижується на 10 %. 

∙ Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру 

такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

∙ Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під 

час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

∙ Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні 

Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

∙ Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

∙ У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 

∙ Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бали 

- ведення конспекту   з кожної теми лекції 0,5 бали  

- участь у експрес-опитуванні   з кожної теми лекції максимум 0,5 бали  

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,2 бали (6 

семестр); 0,5 бали (7 семестр) 

- усне опитування, тестування 
з кожної теми практичного заняття 3 

бали (6 семестр); 2 бали (7 семестр) 

- рішення практичних задач, обговорення 

ситуаційного завдання   

з кожної теми практичного заняття 4 

бали (6 семестр);  3 бали (7 семестр) 

- виконання завдань, винесених на самостійне 

вивчення 

з кожної теми 0,5 бали (6 семестр); 1 бал 

(7 семестр) 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

за кожну презентацію максимум 10 

балів 



 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 3 
за кожне правильно виконане завдання – 

3,3 балів. максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 4 
за кожне правильно виконане завдання – 

3,3 балів. максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік, екзамен) 

Залік є недеференційованим та виставляється за 

результатами поточного та рубіжного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни 
Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 
 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему 

визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 

окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою контролю 

досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, тобто 50% 

тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 

Оцінювання курсової роботи проводиться за умови виконання наступних вимог: 

- попереднє оцінювання курсової роботи викладачем - максимальна оцінка - 50 балів; 

- наявність презентації - максимальна оцінка – 10 балів; 

- захист курсової роботи – максимальна оцінка – 40 балів. 

Шкала оцінювання для курсової роботи така ж, як і для семестрового оцінювання. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю, ка виконання курсової роботи подані у таблицях. 

 

Для заліку (6 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР 1 Т5 Т6 Т7 КР 2 
100 

9,2 9,7 9,2 10,6 15 10,6 10,6 10,1 15 

Т1, Т2 ... Т7 – порядковий номер теми занять; КР 1, КР 2 – порядковий номер контрольної роботи 
 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом (7 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 КР 3 Т14 Т15 Т16 Т17 КР 4 
100 

8,5 9,5 9,5 8 9 8 10 8 2,5 8 9 10 

Т8, Т9 ... Т16 – порядковий номер теми занять; КР 3, – порядковий номер контрольної роботи 

 

 

 



 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 
Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-67 68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована та 

алогічною 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 

алогічне 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

від-сутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є 

слабо 

аргументоване 

або в окремих 

аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі  

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь містить 

послідов-ний та 

аргументо-ваний 

розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими 

рівнями та критеріями: 



 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни, 

правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати 

теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності 

фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи 

розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно 

включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, 

яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою програмою, або студент 

проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь 

і навичок, що викладені в робочій програмі 

дисципліни. Власні пропозиції студента в 

оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати 

знання, які він отримав  при вивчені інших 

дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх 

основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, 

але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні 

пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати при вирішенні типових 

практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та 

дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ 

рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне 

значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні 

прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають 

утруднення. 

Добре (С) 

6
4

-7
3
 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та розуміє постанову 

стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 

визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-6
3
 Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються 

на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5
-5

9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни 

студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, 

необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, 

що формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни (F)  

 



 
 


