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Силабус курсу  

«Основи сервісу» 

______2018-2019____ навчального року 

 
 

Назва курсу  «Основи сервісу» 
Адреса 

викладання 

курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  241  Готельно-ресторанна 
справа 

Викладачі 

курсу 

Біланюк Ольга Петрівна, к.е.н., доцент кафедри туризму 

Контактна 

інформація 

викладачів 

bilanyuk.olha@gmail.com,https://geography.lnu.edu.ua/employee/bilanyuk-olha-
petrivna, м. Львів, в. Дорошенка 41, 1 в – каб. 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 
корпоративну пошту.. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. Для прикладу: щосереди, 15:00-16:30 
год. (Дорошенка, 41, ауд.6) Для прикладу: щосереди, 15:00-16:30 год. (Дорошенка, 
41, ауд.6) 

Сторінка курсу  
Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері сервісу. 
Дисципліна дозволяє набути навики в сфері  організації процесу 
обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг; організовувати 
роботу в закладахготельного і ресторанного господарства; виконувати самостійно 
завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних 
ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності; проводити ділове 
спілкування, вирішувати  

 

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна  «Основи сервісу» є нормативною дисципліною з спеціальності 241  
Готельно-ресторанна справа для освітньої програми  бакалавр, яка викладається в 
4 –му  семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

       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 
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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.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова : 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. 
3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. 
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с. 
4. Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М. Організація обслуговування 
в ресторанному господарстві: підручник. Харків: Світ Книг, 2018. 657. 
5.Машир М.П., Пасюк А.П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності: 
навч. посіб. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. 392 с. 
6.Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних 
комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). К.: КУТЕП. 
2004. 163 с 
7.Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 
бізнесмена : Навчальний посібник / Тетяна Андріївна Стоян; В.о. Київ. 
екон. ін-т менеджменту.– К. : Центр навчальної літератури, 2004.– 232 с.  
 

Допоміжна : 8. Машир Н. П. Сучасний етикет та секрети гостинності : 
навч. посіб. : для студентів вищ. навч. закл. / Надія Пилипівна Машир.– 
Київ : Кондор, 2010.– 213,[2] с. 
9. Радченко JI.O., Пивоваров П.П., Новікова О.В., Льовшина Л.Д., 
Ніколаєнко - Ломакіна А.М. Особливості ресторанного сервісу. 
Обслуговування іноземних туристів: навч. посіб. Xарків: Світ книг, 2012. 
288. 
10. Сало Я.М. Технологія ресторанної справи: навч.-практ. посібник. Львів: 
Афіша, 2013. 560. 
11. Самодай В.П., Кравченко А. І. Організація ресторанної справи. 
Навчальнийпосібник.URL:http://www.file:///D:/Zagruzky/Orhanizatsiia_restora 
nnoi_spravy%20(2).pdf. (дата звернення 26.08.2019) 
 
Журнали/інтернет-ресурси: 12. Журнал «Ресторатор».URL: 
http://www.restorator.ua. (дата звернення 28.08.2019) 

Тривалість 

курсу 

_______120___   год. 
 

Обсяг курсу  64  години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __32_ годин практичних 
занять та ___56____ годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

     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 



 4

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 
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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 

Ключові слова Ресторанне господарство, готельно-ресторанний комплекс, етикет, діловий етикет, 
сервіс, культура, обслуговування, підприємства готельно-ресторанного 
господарства, сервісна діяльність, гостинність. 

Формат курсу Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-
педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 
знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 
згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і очного 
навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання 
бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 
формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 
третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем. 
Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Основи сервісу» 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік в кінці 4-го семестру 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ готельно-
ресторанного господарства. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовува

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 
Лекційна форма навчання: проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з 
готельно-ресторанної діяльності; дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Семінарське/практичне заняття: аналіз, дискусія, відповідь, обговорення; 
презентація результатів дослідження. 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
 
• практичні заняття : максимальна кількість балів_50 _ 
• залік: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
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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) 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
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 

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

Питання на 

іспит 

1. Історія виникнення та розвиток етикету. 
2. Історичні передумови виникнення  етикету в різних народів. 
3. Основні поняття етики як науки. 
4. Функції моралі та етикету 
5. Специфіка та основні напрями використання ділового етикету у готельно-

ресторанній сфері. 
6. Класифікація типів етикету. 
7. Національні відмінності етикету. 
8. Особливі норми ділового етикету країн Європи. 
9. Етикет Арабського світу. 
10. Японські особливості ведення переговорів. 
11. Особливості китайського етикету. 
12. Методи перемоги в дискусії та суперечці. 
13. Особливості англійського ділового етикету. 
14. Особливості німецького ділового етикету. 
15. Національні відмінності етичних норм. 
16. Особливості французького ділового етикету. 
17. Етапи проведення переговорів. 
18. Основи службового етикету. 
19. Особливості іспанського ділового етикету. 
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20. Особливості італійського ділового етикету. 
21. Стосунки керівника та підлеглого. 
22. Особливості американського ділового етикету. 
23. Глобальний етичний кодекс. 
24. Особливості австралійського ділового етикету. 
25. Прохання, наказ, порада та пропозиція – різниця в етикеті. 
26. Дискусія, суперечка, конфлікт – можливості врегулювання їх. 
27. Психологічні захисти. 
28. Роль ділової етики в суспільстві. 
29. Схвалення та комплімент. 
30. Особливості індійського ділового етикету. 
31. Діловий етикет життєвих ситуацій дотичних до готельно-ресторанної 

сфери. 
32. Основні типи переговорів. 
33. Техніка та прийоми ведення переговорів. 
34. Стиль переговорів. 
35. Мовленнєвий етикет у сперечанні. 
36. Вплив системи службового етикету на ефективність ділового партнерства. 
37. Сучасні підходи до розвитку індустрії гостинності.  
38. Сутність і структура світового ринку гостинності.  
39. Зовнішні та спеціалізовані чинники середовища гостинності. 
40. Комфорт як якісна характеристика обслуговування.  
41. Значення функціонального, екологічного, естетичного комфорту для 

внутрішнього простору готелю. 
42. Культура сервісу та сервісної діяльності в ресторанній сфері. 
43. Компоненти, що визначають рівень якості культури сервісу в індустрії 

гостинності. 
44. Службовий етикет як підсистема ділового етикету в готельно-ресторанній 

сфері.  
45. Вплив системи службового етикету на ефективність ділового партнерства. 
46. Забезпечення високого рівня сервісу як складова конкурентоздатності 

закладів готельно - ресторанного господарства.  
47. Стандарти якості сервісу в світовому готельно-ресторанному господарстві. 
48. Управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства, 

ресторанного господарства. 
49. Сутність і соціально - економічне значення готельно-ресторанного 

господарства. 
50. Класифікація видів послуг і якість сервісної діяльності 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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1.
 СХЕМА КУРСУ ««Основи сервісу» 

Вибіркова  
дисципліна 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література.*** Ресурси в інтернеті 

 Тема 1. Теоретичні аспекти 

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

Лекційне / 
практичне 
заняття 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

 Тема 2. Національні особливості 

етикету зарубіжних країн. 
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. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я. 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

 Тема 3. Гостинність як 

технологічний елемент готельно 

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

Лекційне / 
практичне 
заняття 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

4. Машир М.П., Пасюк А.П. Ресторанний сервіс 
та секрети гостинності: навч. посіб. Київ: 
Кондор-Видавництво, 2015. 392 с. 

 Тема 4. Комфорт та культура 

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

Лекційне / 
практичне 
заняття 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с.  

4. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності
і культура поведінки бізнесмена : Навчальний
посібник / Тетяна Андріївна Стоян; В.о. 
екон. ін-т менеджменту.– К. : Центр
навчальної літератури, 2004.– 232 с.  

 Тема 5. Особливості надання 

сервісу в ресторанах. Культура 
сервісу та сервісної діяльності в 
ресторанній сфері. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
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теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

4. Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М. 
Організація обслуговування в ресторанному 
господарстві: підручник. Харків: Світ Книг, 
2018. 657. 

 Тема 6. Особливості надання 

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

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

4. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація 
обслуговування в готельних комплексах 
прикладі готельного комплексу «Братислава»). 
К.: КУТЕП. 2004. 163 с 

 Тема 7. Основи службового 

етикету. Службовий етикет як 
підсистема ділового етикету в 
готельно-ресторанній сфері. Вплив 
системи службового етикету на 
ефективність ділового 
партнерства. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

4. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні ціннос
і культура поведінки бізнесмена : Навчальний
посібник / Тетяна Андріївна Стоян; В.о. 
екон. ін-т менеджменту.– К. : Центр 
навчальної літератури, 2004.– 232 с.  

 Тема 8. Зарубіжний досвід щодо 

управляння якістю обслуговування 

в готельно-ресторанних комплексах. 
     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. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

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. 

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: 
теорія та практика. Підручник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 472 с. 

4. Журнал «Ресторатор».URL: 
http://www.restorator.ua. (дата звернення 
28.08.2019) 

 

 
 


