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Назва дисципліни  Основи готельного і ресторанного господарства 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41; вул. Л. Українки, 39. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра готельно-ресторанної справи та харчових 

технологій  

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

24 «Сфера обслуговування» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

Викладачі курсу Пандяк Ігор Григорович,  

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових 

технологій 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Електронна пошта: PandyakIG@ukr.net  

Ihor.Pandyak@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Четвер, 15:00-16:00 год. (Дорошенка, 41, ауд.6), або в он-лайн форматі    

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Основи готельного і ресторанного господарства» є нормативною з 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», з освітньої програми «Готельно-

ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти, 

викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно 

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліною передбачено вивчення термінології, понятійного апарату, еволюції 

типів закладів гостинності, сучасних тенденцій розвитку готельно-ресторанного 

господарства, класифікації готельних і ресторанних закладів, системи 

інституційного державного регулювання та регулювання професійними 

організаціями, організації внутрішнього простору та матеріально-технічного 

забезпечення. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи готельного і ресторанного 

господарства» є формування у студентів узагальнюючого розуміння основ 

гостинності, оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо 

організації виробничих процесів у закладах готельного і ресторанного 

господарства.  

Завдання та цілі дисципліни «Основи готельного і ресторанного господарства»: 

- ознайомлення з основами гостинності, як морально-етичної, соціо-культурної 

та комерційної діяльності; 

- систематизація знань з еволюції, сучасного розвитку готельного і 

ресторанного господарства в Україні та світі; 

- набуття знань і вмінь пов’язувати наукові та нормативні положення з 

сучасною практикою галузі; 

- ознайомити студентів з основними факторами, що впливають на розподіл 

підприємств готельного і ресторанного господарства на типи та категорії; 

- набуття знань з організації приміщень та обладнання у підприємствах 

готельного і ресторанного господарства. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1.  Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / 

В. В. Архіпов, В. А. Русавська. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 

279 с.  

2. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : 

підручник / Пыд ред. Н. П’ятницька, А. Мазаракі та ін.;; М-во освіти і науки 

України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - 2-ге вид., перероб. та 

доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 579 с. 

3. Організація готельного господарства: навчальний посібник / О. Головко та ін.; 

М-во освіти і науки України, Мукачівський держ. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 408 

с. 

4. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н. І. Данько, А. 

Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с. 

5. Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / М. П. 

Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Знання, 2011. - 366 с. 

6. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: 

Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с. 

7. Ковешніков В.С. Організація готельно – ресторанної справи: навчальний 

посібник / В.С. Ковешніков, М.П. Мальська, Х.Й. Роглєв.-К.: Кондор, 2015.-752с. 

8. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ - К.: Кондор, 

2005. - 408 с 

9. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: 

Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с. 

10. Тимохина Т. Л. Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы. Учебное пособие. / Т.Л. Тимохина – М.: ИД ФОРУМ»: ИНФРА – М, 

2008. – 352 с. 

11. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник. -М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с 

Додаткова література: 

1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- 

К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с. 

2. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. 

/ В. М. Козинець. - К.,Кондор. 2006 

3. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. / Ю. Ф. Волков 

– Ростов на Дону: Фенікс, 2003. 

4. Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних 

документів. – К., 2005 

5. Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с 

английского. Юнити. М., 2006 

6. Журнал «Гостиничное дело» 

7. Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес» 

8. Журнал «Отельєр» 

9. Журнал «Отель» 

10. Журнал «Туризм и курортное дело» 

11. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. / Н. И. Кабушкин, Г. А. 

Бондаренко. - Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с. 

12.  Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. / Ф. Котлер. – М.: Юнити, 

2000. 
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13. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. / О.О. Любіцева – К.: Альтерпрес, 

2002 

14. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебное пособие. / Ляпина И.Ю.– М. 2001 

15. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. 

М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с. 

16. Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового 

тысячилетия / Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко. - М. : Эксмо, 2009. – 

320 с. 

17. Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. 

О.В. Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с. 

18. Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ 

„МарТ”, 2003.-352 с. 

19. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. проф. Чудновского А.Д. 

– М.: 2000. 

20. Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. 

О.М. Роїна. -К.: КНТ, 2006.-464 с. 

21. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. пос. / За ред. С.І. 

Дорогунцова. -К.: Ліра-К, 2005.-520 с. 

22. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: 

Вища шк., 2002. 

23. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 

2000 

24. Филипповский Е.Е. Экономика и организация гостиничного хозяйства. / Е.Е. 

Филипповский, Л.В. Шмарова. -М.: Финансы и статистика, 2005.-176 с. 

25. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник / За заг. ред. 

Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с. 

26. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю 

продукції в сучасному ресторані. / В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 382 с.  

27. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч. пос. / В.В. 

Архіпов. - К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.  

28. Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 342 с.  

29. Ахрапоткова Н. Б. Справочник официанта, бармена.  Учеб. пос. / Н. Б. 

Ахрапоткова– М.: – 272 с.  

30. Завадинська О.Ю. Організація ресторанного господарства за кордоном: 

Навчальний посібник. / О. Ю. Завадинська, Т. Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2004. 

– 365 с.  

31. Кучер Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: 

Профессиональное образование. Учеб. пос. / Л. С. Кучер. – М.: 2005. – 352 с.  

32. Литвиненко Т.Є. Організація виробництва у громадському харчуванні: 

Опорний конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. - К.: КНТЕУ, 2002. – 235 с.  

33. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний 

посібник. / Л.І. Нечанюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 

348 с.  

34. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 

Підручник для вищ. навч. закл. / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та 
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допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с.  

35. Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного 

господарства : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 

388 с. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 80 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 48 годин практичних занять 

та 40 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент буде : 

знати: 

- понятійний апарат діяльності у готельно-ресторанній сфері; 

- сутність послуг гостинності; 

- історію та сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності;  

- виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної 

системи виробництва у сфері гостинності; 

- класифікацію закладів готельного і ресторанного профілю;  

- нормативно-правову базу індустрії гостинності; 

- функціональну організацію приміщень підприємств готельного і 

ресторанного господарства; 

- кадрове забезпечення підприємств сфери гостинності.. 

вміти: 

- використовувати основи організації в діяльності готельних і ресторанних 

підприємств;  

- аналізувати нормативно-правове і технологічне забезпечення у сфері 

гостинності; 

- аналізувати сучасні підходи до класифікації підприємств готельного і 

ресторанного господарства; 
- характеризувати структуру організації внутрішнього простору закладів гостинності; 

- аналізувати використовуване обладнання у закладах готельного та 

ресторанного типу; 
- характеризувати штат працівників та їхні обов’язки у закладах гостинності. 

Ключові слова Готельне і ресторанне господарство, готельні, ресторанні заклади, сфера 

гостинності, послуги. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-

педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання системних знань, 

стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 

навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 

з практичних занять, передбачені консультації, відвідування різних типів закладів 

гостинності згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 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. 

Теми Тема 1. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві 

Тема 2. Історія розвитку світового готельного господарства 
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Тема 3. Історія розвитку готельного господарства України 

Тема 4. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії 

Тема 5. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства 

Тема 6. Характеристика основних типів засобів розміщення 

Тема 7. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку 

Тема 8. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного 

господарства 

Тема 9. Класифікація підприємств готельного господарства України 

Тема 10. Організація приміщень житлової групи 

Тема 11. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного 

господарства 

Тема 12. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві 

Тема. 13. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства 

Тема 14. Організація постачання закладів ресторанного господарства 

Тема 15. Організація роботи складського, тарного й транспортного господарств 

Тема 16. Характеристика матеріально-технічної бази для організації 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит / комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох дисциплін 

доуніверситетської підготовки достатніх для сприйняття категоріального апарату 

організації готельного і ресторанного господарства, сприйняття сфери 

гостинності та туризму як системи, а також розуміння джерельної бази. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції в он-лайн формі, практичне заняття, колаборативне навчання 

(форми – групові проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія, бесіда, навчальна екскурсія. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу не потребує використання додаткового обладнання та 

програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних 

систем: 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 / самостійні тощо : 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30; 

• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 20; 

• іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
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недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

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) 
МКР 1 

5 балів 

МКР 2 

5 балів 

Підсум-

ковий тест 

(екзамен) 

Сума  

ЗМ-1 

10 балів 

ЗМ-2 

10 балів 

ЗМ-3 

10 балів 

ЗМ-4 

10 балів 

Т
 1

 

Т
 2

 

Т
 3

 

Т
 4

 

Т
 5

 

Т
 6

 

Т
 7

 

Т
 8

 

Т
 9

 

Т
 1

0
 

Т
  
1

1
 

Т
 1

2
 

Т
 1

3
 

Т
  
1

4
 

 

Т
  
1

5
 

 

Т
 1

6
 

Т
  
1

7
 

Т
 1

8
 

Т
 1

9
 

Т
 2

0
 

Т
 2

1
-2

3
 

 

50 

 

100 

Т 1 – Т 23 (теми практичних занять) 

ЗМ 1…ЗМ 4 – змістовий модуль 

МКР – модульна контрольна робота 

Питання до 

екзамену. 

1. Поняття про сферу гостинності, основні підходи щодо структури галузі.  

2. Основні концепції гостинності. 

3. Місце сфери гостинності у туристичній індустрії. 

4. Значення класифікації готельних підприємств в туристичній індустрії. 
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5. Основні критерії класифікації закладів розміщення. 

6. Проблема класифікації закладів розміщення у світовому готельному 

господарстві. 

7. Система класифікації закладів розміщення згідно UN WTO. 

8. Класифікація умов і чинників розвитку готельних підприємств. 

9. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

умов глобалізації та інтеграції. 

10. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

політико-правових умов. 

11. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

економіко-фінансових умов. 

12. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

умов науково-технічного прогресу. 

13. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

природно-екологічних умов. 

14. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

соціально-демографічних і психологічних умов. 

15. Назвати чинники і навести приклади впливу на розвиток готельного бізнесу 

умов урбанізації. 

16. Роль державного та інших форм інституційних організацій у регулюванні 

готельного бізнесу. 

17. Зовнішні та внутрішні чинники оптимізації державного регулювання розвитку 

готельної індустрії України. 

18. Система державної підтримки готельного господарства. 

19. Поняття про готель та готельні послуги: сутність, види та особливості.  

20. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні. 

21. Основні історичні етапи розвитку світової готельної індустрії.  

22. Історія розвитку готельного господарства в Україні.  

23. Сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства у світі та в 

Україні. 

24. Засоби розміщення готельного типу.  

25. Проблема категоризації готельних підприємств у світовій індустрії 

гостинності. 

26. Категоризація готелів у країнах світу.  

27. Категоризація і сертифікація готелів в Україні. 

28. Основні чинники формування та типи архітектури готелів.  

29. Структура приміщень у готелях.  

30. Міжнародна системи типології номерів у готелях. 

31. Категорії працівників у готелях.  

32. Критерії вимог щодо кадрів у сфері гостинності. 

33. Основні вимоги до персоналу у сфері гостинності згідно національного 

законодавчо-нормативного стандарту, стандарти підприємств.  

34. Функції сфери ресторанного господарства. Послуги закладів ресторанного 

господарства. 

35. Класифікація підприємств ресторанного господарства. 

36. Основні історичні етапи розвитку ресторанного господарства. Історія 

розвитку сфери громадського харчування в Україні. 

37. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства у світі та в 

Україні. 
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38. Вимоги до матеріально-технічної бази та організації обслуговування 

відвідувачів у закладах ресторанного господарства.  

39. Приміщення для гостей, виробничі, службові приміщення закладів 

ресторанного господарства.  

40. Обладнання і меблі закладів ресторанного господарства. 

41. Типологія столового посуду у закладах ресторанного господарства. 

42. Столове приладдя, білизна у закладах ресторанного господарства.  

43. Вимоги, використання і зберігання, контроль за столовим посудом, 

приладдям, білизною у закладах ресторанного господарства. 

44. Структура виробничого персоналу у закладах ресторанного господарства. 

45. Структура обслуговуючого персоналу у закладах ресторанного господарства.  

46. Вимоги щодо професійно-кваліфікаційних характеристик працівників закладів 

ресторанного господарства. 

47. Меню у закладах ресторанного господарства. 

48.Методи і форми обслуговування у закладах ресторанного господарства. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
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1. СХЕМА КУРСУ «Основи готельного і ресторанного господарства» 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література. Ресурси в Інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

Тижден

ь 1/ 2.09 

/ 1010-
1130 год 
 
 

Тема 1. Сутність послуг 

гостинності в готельному 

господарстві. Сфера гостинності. 

Місце сфери гостинності у 

соціально-економічному розвитку та 

у туризмі. Поняття про послуги, 

особливості послуг у готельному та 

ресторанному господарстві.  

 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №1 

2/2 год. 

До 5 вересня 

2021 р. 

Тижден

ь 2/ 9.09 

/ 1010-
1130 год 

Тема 2. Історія розвитку світового 

готельного господарства. Основні 

етапи в еволюції сфери гостинності. 

Головні риси розвитку кожного 

етапу, властиві їм типи закладів 

розміщення і харчування. 

 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я. 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №2 

2/2 год. 

До 12 вересня 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Тижден

ь 3/ 

16.09 / 
1010-1130 
год 

Тема. 3. Історія розвитку 

готельного господарства України. 

Еволюційні риси розвитку сфери 

гостинності в Україні. Розвиток 

готельного і ресторанного 

господарства згідно історичних 

регіонів, типові та запозичені типи 

закладів гостинності.  

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №3 

2/2 год. 

До 19 вересня 

2021 р. 

Тижден

ь 4/ 

23.09 / 
1010-1130 
год 

Тема 4. Нормативно-правове 

регулювання готельної індустрії.  
Роль держави в регулюванні сфери 

гостинності. Основні нормативно-

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

Підготувати 

питання по 

темі №4 

2/2 год. 

До 26 вересня 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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правові акти. Сприятливі і 

несприятливі наслідки нормативно-

правового регулювання 

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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Тижден

ь 5/ 

30.09 / 
1010-1130 
год 

Тема 5. Сучасний підхід до 

класифікації підприємств 

готельного господарства. Суть 

класифікації готельних підприємств. 

Проблеми класифікації готельних 

підприємств у світовому досвіді 

розвитку готельного господарства. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №5 

2/2 

год.Змістовий 

модуль 1 

До 26 вересня 

2021 р. 

Тижден

ь 6/ 7.10 

/ 1010-
1130 год 

Тема 6. Характеристика основних 

типів засобів розміщення. Поняття 

про готель. Готельні та аналогічні 

заклади розміщення. Спеціалізовані 

заклади розміщення. Індивідуальні 

заклади розміщення. 

 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

Підготувати 

питання по 

темі №6 

2/2 год. 

До 3 жовтня 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 
Тижден

ь 7/ 

14.10 / 
1010-1130 
год 

Тема 7. Характеристика 

підприємств готельного 

господарства для відпочинку. 

Основні типи готельних підприємств 

для відпочинку. Типові послуги, 

розміщення, використання прилеглої 

території та інші характеристики. 

 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №7 

2/2 год. 

До 10 жовтня 

2021 р. 

Тижден

ь 8/ 

21.10 / 
1010-1130 
год 

Тема 8. Характеристика 

лікувально-оздоровчих 

підприємств готельного 

господарства. Основні типи 

лікувально-оздоровчих підприємств 

готельного господарства. Типові 

послуги, розміщення, використання 

прилеглої території та інші 

характеристики. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

Підготувати 

питання по 

темі №8 

2/2 год. 

До 17 жовтня 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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 учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 
Тижден

ь 9/ 

28.10 / 
1010-1130 
год 

Тема 9. Класифікація підприємств 

готельного господарства України. 

Особливості класифікації готельних 

підприємств в Україні. Норми 

класифікації у нормативно-

правовому регулюванні. 

Категоризація готельних закладів в 

Україні. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №9 

2/2 год. 

До 24 жовтня 

2021 р. 

Тижден

ь 10/ 

4.11 / 
1010-1130 

Тема 10.  Організація приміщень 

житлової групи. Структура 

приміщень у готелях. Номер, вимоги, 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Підготувати 

питання по 

темі №10 

2/2 год. 

До 31 жовтня 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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год типи. Характеристика основних типів 

номерів. 

 

бесіда, 

обговоренн

я 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Змістовий 

модуль 2 

Тижден

ь 11/ 

11.11 / 
1010-1130 
год 

Тема 11. Організація нежитлових 

груп приміщень підприємства 

готельного господарства. Функції, 

типи, вимоги щодо нежитлових 

приміщень. Розташування, 

обладнання нежитлових приміщень. 

Вплив типу закладу розміщення на 

структуру нежитлових приміщень. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

 1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Підготувати 

питання по 

темі №11 

2/2 год. 

До 7 листопада 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 
Тижден

ь 12/ 

18.11 / 
1010-1130 
год 

Тема 12. Архітектура та інтер’єр у 

готельному господарстві.  Роль 

архітектури та інтер’єру для 

готельних підприємств. Чинники 

формування архітектури. Основні 

типи архітектури і планування 

готельних підприємств. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №12 

 2/2 год. 

До 14 

листопада 

2021 р. 

Тижден

ь 13/ 

25.11 / 
1010-1130 
год 

Тема 13. Основи організації роботи 

закладів ресторанного 

господарства. Класифікація закладів 

ресторанного господарства. 

характеристика типів закладів 

ресторанного господарства. Послуги 

закладів ресторанного господарства. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

Підготувати 

питання по 

темі №13 

4/4 год. 

До 21 

листопада 

2021 р. 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
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учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 
Тижден

ь 14/ 

2.12 / 
1010-1130 
год 

Тема 14. Організація постачання 

закладів ресторанного 

господарства. Джерела постачання 

сировини, напівфабрикатів, 

продуктів у закладах ресторанного 

господарства. Договірна політика у 

ресторанному господарстві. 

Організація продовольчого 

постачання. Організація матеріально-

технічного постачання. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №14 

2/2 год. 

До 28 

листопада 

2021 р. 

Тижден

ь 15/ 

9.12 / 
1010-1130 
год 

Тема 15. Організація роботи 

складського, тарного й 

транспортного господарств. 

Організація складського 

господарства. організація тарного 

господарства. Організація роботи 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. 

Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 

Підготувати 

питання по 

темі №15 

2/2 год. 

Змістовий 

модуль 3 

До 5 грудня  

2021 р. 
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овочевих, м’ясного, рибного, м'ясо-

рибного, птахоголинного, гарячого, 

холодного, кондитерських цехів. 

 

учбової літератури 2013. – 304 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. - 280 с. 

4. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. 

П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 584 с. 

5. Організація готельного господарства [Текст] : 

навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Мукачівський державний 

університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с. 

6. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний 

посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. 

Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 
Тижден

ь 16/ 

16.12 / 
1010-1130 
год 

Тема 16. Характеристика 

матеріально-технічної бази для 

організації обслуговування 

споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

Характеристика торговельних 

приміщень для споживачів. 

Характеристика роздавальні. 

Характеристика обладнання та 

меблів для торговельних приміщень. 

Характеристика посуду, види 

столової білизни у закладах 

ресторанного господарства. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1. Мальська, М. П. Організація готельного 

обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- К. : Знання, 2011. - 366 с.  
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обслуговування туристів (теорія та практика). Центр 
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Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. 

Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

288 с. 

Підготувати 

питання по 

темі №16 

2/2 год. 

До 12 грудня 

2021 р. 
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