
 



 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Основи сервісу») 

 

 

Найменування 
показників 

 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 

 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 24 «Сфера 
обслуговування»  

Нормативна 

Напрям підготовки: 24 
«Сфера обслуговування» 

Модулів – 1  

Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 
Готельно-ресторанна 
справа 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й - 
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання  - 

 

Семестр 

Денна форма навчання – 
120 

4-й - 

Лекції 

 

 

 

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
- аудиторних – 2 
- самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

Бакалавр 

      32 - 

Семінарські,практичні 
32 - 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
56 год - 

Індивідуальні завдання 
- - 

Вид контролю: залік 
 

Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 
- для денної форми навчання (%)  –  5 4 / 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – навчальної дисципліни «Основи сервісу» є формування та розвиток 

професійних компетентностей фахівців для здійснення ефективної діяльності в сфері 
готельно-ресторанного бізнесу; набуття здатності у визначенні цілей і завдань сервісної 
діяльності закладів готельно - ресторанного господарства; здатність  розв’язувати  складні  
спеціалізовані  задачі  та практичні  проблеми  діяльності  суб'єктів  готельно - 
ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорії та методів системи наук, які 
формують концепції гостинності і характеризуються   комплексністю та невизначеністю 
умов. Мета пропонованої дисципліни спрямована на поглиблення та засвоєння фахівцями 
особливостей морально-етичних норм поведінки в сфері готельно-ресторанного бізнесу.  

Завдання навчальної дисципліни «Основи сервісу» полягає у формуванні розвитку та 
удосконаленні фахових компетентностей, серед яких загальні та спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати такі   
компетентності: 
1. Загальні компетентності: 

- здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, культурні,  наукові  цінності і  досягнення  
суспільства  на основі  розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку предметної області, 
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя; 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)  
суспільства, верховенства права,  прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність   вчитися і   оволодівати сучасними знаннями; 
- навички    використання    інформаційних    і комунікаційних технологій; 
- здатність працювати в команді;  
- навики здійснення безпечної діяльності; 
- здатність застосовувати знання у  практичних ситуаціях. 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
- розуміння   предметної   області   і   специфіки професійної діяльності; 
- здатність  організовувати  сервісно-виробничий процес  з  урахуванням  вимог  і  потреб  

споживачів  та забезпечувати його ефективність; 
- здатність  використовувати  на  практиці  основи діючого законодавства в сфері готельного 

та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни; 
- здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії; 
- здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості  і  показники  якості  

продукції  та  послуг,  що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у 
сфері гостинності. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, 
національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу;  

- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та 
ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку 
готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук;  

 

- аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства;  

- розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу; 

- організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на 



основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 
дотримання стандартів якості і норм безпеки;  

-    застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та 
ресторанних послуг;  

- здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання 
раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів;  

-     розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та 
обслуговування споживачів; 

-     застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та 
ресторанного господарства; 

-     здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і 
ресторанного господарства; 

- організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно 
до вимог охорони праці та протипожежної безпеки; 

- виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних 
професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності; 

- презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку 
бізнесу; 

- діяти  у  відповідності  з  принципами  соціальної  відповідальності  та громадянської 
свідомості 



3. Програма навчальної дисципліни 
Актуальність дисципліни "Основи сервісу" визначається врахуванням специфіки роботи майбутніх 

фахівців за спеціальністю «Готельно - ресторанна справа». В сучасній організації відбиття норм 
етики в службовому етикеті – необхідна умова успіху підприємства. Це основа ефективного 
ділового партнерства. Не менш важливою є ділова етика для ефективного управління 
персоналом організації. "Основи сервісу" належить до циклу вибіркових дисциплін, вивчення якої 
спрямоване на забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за 
спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». 

           Змістовний модуль 1. Основи сервісу від найдавніших часів до сьогодення 

Тема 1. Теоретичні аспекти сервісної діяльності. 

Тема 2. Національні особливості етикету зарубіжних країн. 
Тема 3. Гостинність як технологічний елемент готельно – ресторанного 
обслуговування. 
Тема 4. Комфорт та культура як складові сервісної діяльності. 
           Змістовний модуль 2. Особливості надання готельно-ресторанного сервісу у 
закладах розміщення та харчування  
Тема 5. Особливості надання сервісу в ресторанах . 
Тема 6. Особливості надання сервісу в готельних комплексах. 
Тема 7. Основи службового етикету. 
Тема 8. Зарубіжний досвід щодо управляння якістю обслуговування в 
готельно-ресторанних комплексах. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма (повна) Заочна форма (повна) 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п/с лаб с.р. л п/с лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Основи сервісу від найдавніших часів до сьогодення 

Тема 1. Теоретичні аспекти сервісної 
діяльності 

16 4 4 
 

8 - - - 
 

- 

Тема 2. Національні особливості 
етикету зарубіжних країн. 16 4 4 

 
8 - - - 

 
- 

Тема 3. Гостинність як 
технологічний елемент готельно – 
ресторанного обслуговування. 

14 4 4 
 

6 - -  
 

- 

Тема 4. Комфорт та культура як 
складові сервісної діяльності. 14 4 4 

 
6 -   

 
- 

Разом за змістовним модулем 1 60 16 16 
 

28 - - - 
 

- 
Змістовний модуль 2. Особливості надання готельно-ресторанного сервісу у 

закладах розміщення та харчування 

Тема 5. Особливості надання сервісу 
в ресторанах . 16 4 4 

 
8    

 
- 

Тема 6. Особливості надання сервісу 
в готельних комплексах. 16 4 4 

 
8    

 
- 

Тема 7. Основи службового 
етикету. 
 

14 4 4 
 

6    
 

- 

  Тема 7. Зарубіжний досвід щодо 
управління якістю обслуговування 
в готельно-ресторанних комплексах 

 

14 4 4 
 

6    
 

- 

Разом за змістовним модулем 2 60 16 16 
 

28    
 

- 

Усього годин 120 32 32 
 

56    
 

- 



 

5. Теми практичних занять – не передбачено 

6. Теми семінарських/практичних занять 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Основи сервісу від найдавніших часів до сьогодення 

1  Теоретичні аспекти сервісної діяльності 4 - 
2 Національні особливості етикету зарубіжних країн 4            - 

3 Гостинність як технологічний елемент готельно - 
ресторанного обслуговування 

4 - 

4 Комфорт та культура як складові сервісної діяльності 4 - 

Змістовний модуль 2. Особливості надання готельно-ресторанного сервісу у закладах 
розміщення та харчування 

5 Особливості надання сервісу в ресторанах 
4 - 

6 Особливості надання сервісу в готельних комплексах            4 - 

7 Основи службового етикету            4 - 

8 Зарубіжний досвід щодо управляння якістю обслуговування в 
готельно-ресторанних комплексах 

           4 - 

Всього 32 - 

7. Теми лабораторних занять – не передбачено 

8. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 
Змістовний модуль 1. Основи сервісу від найдавніших часів до сьогодення 

1. 
   Загальна сутність сервісної діяльності. Сутність послуг. 
Сучасні аспекти сервісної діяльності. Класифікація видів послуг 
і якість сервісної діяльності. Сервіс як філософія закладу. 

8 - 

2. 
   Особливі норми ділового етикету країн Європи: Великобританії, 

Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, та ін. Діловий етикет Арабського світу. 

Американський діловий стиль. Японські особливості ведення 

переговорів. Особливості китайського етикету. 

8 - 

3. 
   Сучасні підходи до розвитку індустрії гостинності. Сутність і 
структура світового ринку гостинності. Зовнішні та 
спеціалізовані чинники середовища гостинності. Ресурси 
гостинності. 

6 - 

4. 
     Комфорт як якісна характеристика обслуговування. Значення 
функціонального, екологічного, естетичного комфорту для внутрішнього 
простору готелю. 

6 - 

Змістовний модуль 2. Особливості надання готельно-ресторанного сервісу у закладах 
розміщення та харчування 

  5. 
     Культура сервісу та сервісної діяльності в ресторанній сфері.   

8 
 

- 

6. 
      Компоненти, що визначають рівень якості культури сервісу в 
індустрії гостинності. 

8 
- 



7. 
     Службовий етикет як підсистема ділового етикету в готельно-

ресторанній сфері. Вплив системи службового етикету на ефективність 

ділового партнерства. 

6 - 

8. 
     Забезпечення високого рівня сервісу як складова 
конкурентоздатності закладів готельно - ресторанного 
господарства. Стандарти якості сервісу в світовому готельно-
ресторанному господарстві. Управління якістю послуг на 
підприємствах готельного господарства, ресторанного 
господарства. 

6 - 

 Всього 
56 - 



 

9. Індивідуальні завдання – не передбачено 
10. Методи навчання 

          Вивчення всіх підрозділів курсу базується на лекціях, практичних роботах і самостійній 
роботі студентів. Викладання проводиться у формі: лекції-дискусій, мультимедійної лекції, 
лекції - консультації, семінарів, практичних занять (у т.ч. із розв’язанням ситуаційних 
завдань та кейсів, ділових ігор, тренінгів, навчальних екскурсій), самопідготовка із 
використанням дистанційних курсів, робота з електронною бібліотекою ЛНУ ім. І. 
Франка, підготовка доповідей. Самостійна робота – виробляє у студентів вміння накопичувати 
знання, аналізувати та систематизувати отриману інформацію та робити висновки. 
 

11. Методи контролю 

Методи поточного та підсумкового контролю передбачають: 
- поточне тестування; 
- поточні контрольні роботи; 
- захист семінарських робіт; 
- підсумковий контроль (залік). 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  залік 
50 

балів 
Т - 1 Т- 2 Т - 3 Т - 4 М 

-1 
Т- 5 Т- 6 Т- 7 Т 

- 8 
М- 2  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
50 

балів 

  Т-1 – Т-8 – теми семінарських занять 
  М-1 – М-2 – модульне оцінювання 

Шкала оцінювання національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно  
 

зараховано 
81-89  

добре 
71-80 

61-70  
задовільно 

51-60 

* незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

 
* 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
                                           
 
 

13.   Список рекомендованих джерел 
Основна література: 



1. Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Ресторанна справа: технологія
та організація обслуговування туристів (теорія та практика). - 
К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 

2. Пандяк І.Г., Мальська М.П., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування. 
Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с. 
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