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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

денна  – 3 

 

Галузь знань 

24 «Сфера 

обслуговування»  
(шифр, назва) 

Вибіркова 

Модулів –  1 
Напрям 

 (шифр, назва)
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

242 «Туризм» 

  

2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  - 
Семестр 

Загальна кількість  

годин  – 90 

 

3-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год 6 год 

Практичні, семінарські 

16 год 6 год 

Лабораторні 

 -   

Самостійна робота 

58 год 74год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 

 

       Примітка. 

      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 

становить : 0,8.1 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи гостинності» читатиметься на кафедрі туризму 

географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для 

студентів-бакалаврів 2 курсу денної форми навчання спеціальності  242 «Туризм» 

Мета: 

– формування системи знань про розвиток сфери гостинності  в Україні та світі;  

– ознайомити студентів із сутністю, значенням, принципами, формами основ гостинності;  

– сформувати фундаментальні знання та поняття основ гостинності; 

Основними завданнями цього курсу є: 

− вивчити загальні поняття з основ гостинності, готельного, курортного та ресторанного 

бізнесу; 

− засвоїти історичні етапи становлення гостинності; 

− сформувати навички роботи з літературними джерелами й нормативно-правовими 

матеріалами по державному регулюванню туризму; 

− ознайомитися з основами менеджменту і маркетингу в індустрії туризму; 

− осягнути роль туризму в соціально-економічному розвитку держави.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат основ гостинності, в тому числі термінологію, методологію та 

організаційно-практичні засади  організації гостинності, історію виникнення та розвитку 

гостинності у світі та Україні. 

вміти: застосовувати основні елементи гостинності в Україні та світі, оцінювати рівень 

гостинності тої чи іншої країни з метою порівняння загального конкурентного потенціалу 

країни на туристичному ринку загалом,  та формувати стратегічний план його розвитку в 

подальшій перспективі. 

- . 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Особливості та структура індустрії гостинності 

 

Тема 1. Основи та поняття гостинності.  

1. Основні аспекти поняття «гостинність» 

2. Основи прояву  гостинності 

3.Фактори які впливають на формування 

  

Тема 2. Сутність індустрії гостинності: структура  та особливості.  

1.Індустрія гостинності, туристична індустрія та готельна індустрія. 

2.Взаємозв'язок та відмінності між індустрією гостинності, туристичною індустрією та 

готельною індустрією.  

3. Структура і особливості індустрії гостинності 

 

Тема 3.  Основні етапи становлення і розвитку індустрії гостинності 

1.Історія найдавніших готелів 

2.Розвиток готельної справи від середніх віків до ХІХ ст. 

3.Розвиток готельної справи в ХІХ-ХХ ст. 

 

Тема 4. Класифікація підприємств розміщення  

1. Класифікація готелів за рівнем комфорту 

2. Основні критерії класифікації готелів 

3. Характеристики видів і типів готелів 
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4. Змішані види засобів розміщення 

 

Змістовий модуль 2. 

Особливості підприємств туристичної сфери і їх роль у наданні гостинності 

 

Тема 5. Особливості прояву гостинності у засобах розміщення 

1. Міжнародна класифікація типів номерів у готелі 

2. Основні скорочення міжнародної класифікації номерів у готелі 

3. Класифікація типів номерів у готелі за видом ліжок 

4. Вітчизняна класифікація типів номерів у готелі 

 

Тема 6. Особливості прояву гостинності в закладах громадського харчування  

1. Характеристика підприємств харчування туристів 

2. Аналіз технологій надання ресторанних послуг. 

3. Визначення якості наданих ресторанних послуг. 

 

Тема 7. Особливості прояву гостинності під час обслуговування на транспорті  

1. Обслуговування залізничним транспортом 

2. Перевезення туристів повітряним транспортом 

3. Обслуговування автомобільним транспортом 

 

Тема 8.  Роль персоналу туристичних підприємств у забезпеченні гостинності 

1. Роль персоналу у забезпеченні якості туристичних послуг 

2. Теорія і практика управління якістю готельних послуг 

3. Аналіз надання туристичних послуги і підвищення її якості 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб Інд ср л п лаб інд ср 

1 90 16 16   58       

Змістовий модуль 1.  

Передумови розвитку ділового туризму та виставкової діяльності. 

Тема 1. Основи та 

поняття гостинності. 
4 

2 2 
- - 8 - 2 - - - 

9 

Тема 2. Сутність 

індустрії гостинності: 

структура  та особливості 

4 

2 2 

- - 8 - 2 - - - 

9 

Тема 3.  Основні етапи 

становлення і розвитку 

індустрії гостинності 

4 

2 2 

- - 8 - - - - - 

9 

Тема 4. Класифікація 

підприємств розміщення  

 

4 

 

 

2 

 

 

2 - - 6 - - 2 - - 
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Змістовий модуль 2. 

Особливості підприємств туристичної сфери і їх роль у наданні гостинності 

Тема 5. Особливості 

прояву гостинності у 

засобах розміщення 

4 

2 2 

- - 8 - - - - - 9 

Тема 6. Особливості 

прояву гостинності в 

закладах громадського 

харчування  

4 

2 2 

- - 6 - - 2 - - 9 

Тема 7. Особливості 

прояву гостинності під 

час обслуговування на 

транспорті  

 

4 

2 2 

- - 8 - - 2 - - 10 

Тема 8.  Роль персоналу 

туристичних підприємств 

у забезпеченні 

гостинності 

4 2 2 - - 6 - 2 - - - 10 

Усього годин  32 16 16   58 - 6 6 - - 74 

 
5. Теми практичних  занять 

 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторн

их годин 

 1. 
Основи та поняття гостинності 

2 

2. Сутність індустрії гостинності: структура  та особливості 2 

3. Основні етапи становлення і розвитку індустрії гостинності 2 

4 
Класифікація підприємств розміщення 

 
2 

5 Особливості прояву гостинності у засобах розміщення 2 

6 
Особливості прояву гостинності в закладах громадського 

харчування 
2 

7 
Особливості прояву гостинності під час обслуговування на 

транспорті 
2 

8 
Роль персоналу туристичних підприємств у забезпеченні 

гостинності 
2 

 Разом 16 

 

6. Теми лабораторних робіт 

 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 

 

7.   Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Феномен гостинності в Україні та світі 8 



7 

 

2 
Дослідження традицій гостинності 

у світовій культурі 

8 

 

3 
Визначення поняття гостинності та його історико-культурних 

контекстів 
8 

4 
Феномен гостинності як фактор генерування розмаїття форм 

культури 
6 

5 Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства 8 

6 
Національні особливості становлення та розвитку інституту 

гостинності 
6 

7 Становлення і розвиток виробничої інфраструктури гостинності 8 

8 
Кризові явища в культурі сучасності та їх вплив на трансформацію 

феномену гостинності 
6 

 Разом 58 

 

9. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 

 

10. Методи навчання 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, 

демонстрація. 

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  

 

11. Методи контролю 

 

1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає 

перевірку знань студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь самостійно 

опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконання завдання 

самостійної роботи. Та написання двох модулів. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі оформлення заліку.  

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 

Т1, Т2, Т3 …Т13 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

100 

Раз

ом 

1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Мо

дул

ь 

Разо

м 2 

Т8 Т9 Т1

0 

Т11 Т12 Т1

3 

Мо

дул

ь 

50 4 4 4 4 4 4 6 20 50 4 4 4 4 6 6 20 
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Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

   

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 
 

13. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій : для студ. 1 курсу 

всіх форм навч. за напр. підгот. 6.140101 – «Готельно-ресторанна», 6.030601 – 

«Менеджмент» / О. М. Кравець ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 99 

c.46 

2.Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посібник / 

Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

3. Організація туризму : підручник / [І. М. Писаревський, С. О. Погасій, 

М. М. Поколодна та ін.] ; за ред. І. М. Писаревського. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 

541 с. 

4.Основы индустрии гостеприимства / [Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, 

В. В. Романов, Е. В. Сорокина]. – Москва : Дашков и Ко, 2009. – 248 с. 

5.Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник 

нормативно-правових актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київський 

ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

Допоміжна  література: 

 

1. Аріон О.В.  Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний посібник 

/ О. В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. –  192 с. 

2. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: 

навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 

2013. – 178 с. 

3. Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація 

маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. –  К.: КНТЕУ, 2011. –   141 с. 

4. Любіцева О.О.  Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 

2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с. 

5. Мальська М.П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. 

Бордун; Міністерство Освіти і науки України. – К.: Знання, 2010. – 310 с. 

6. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П. 

Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 

7. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник. – К.: 
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Рокор, 2001. – 200 с. 

8. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності / Т.Г.Сокол; за заг.ред. Орлова В.Ф. – К.: 

Грамота, 2006. – 264 с. 

9. Україна. Закони. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник 

офіційних текстів законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 242 с. 

 

    INTERNET-ресурси: 

1. Flights, Hotels, Holiday Package, Cruises [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 

www/ travel.ru 

2.  Regent seven seas cruises. All inclusive cruises and Luxury cruise [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http:/www.rssc/com/voyage. 

3.  Train tours, Train vacations, Train trips [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http:/www. railsnw/com/tours. 

4.  Travel Leisure. Plan Your Getway Vacation Today [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www,reiseburo,ru/home/leisure/railcruises 

 

 

 

 

                                               Автор  ___________________/___Кізима В.Л._/ 
                                                                                                                                                           (підпис)                      (прізвище та ініціали)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


