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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 3 і 4 семестрі та на 3 курсі у 5 семестрі 
денної та заочної форми навчання 
 Кількість кредитів-10, годин-300  
 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Навчальна дисципліна «Організація готельного господарства» є обов’язковою 

компонентою освітньої програми з циклу загальної підготовки та має тісні міждисциплінарні 

зв’язки як з іншими фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної 

підготовки. Вона забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування 

цілісних уявлень про зміст та структуру фахової підготовки,про обраний напрям і спеціальність 
на основі освітньо- кваліфікаційних вимог, що необхідні студенту для подальшого навчання та  
професійного розвитку. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
 Метою навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» в системі 

підготовки бакалавра з готельно-ресторанного господарства визначається сучасними вимогами 

до сфери послуг, якість яких має відповідати  принципам гостинності. Цей предмет надає 

знання про особливості організації готельного господарства, розкриває специфіку  основних і  

допоміжних  обслуговуючих  технологічних  процесів, функціональні  цикли й операції, які 

покладені в основу готельної індустрії 
У результаті вивчення курсу «Організація готельного господарства» студенти повинні 
знати:  

 міждержавні національні стандарти класифікації готелів; відмінність у поняттях 

таксономічних категорій  готельних підприємств; 
 особливості спеціалізації в організації роботи основних і додаткових служб готелю;  
 тенденції  технологізації  готельної діяльності як складової сфери послуг 

 
вміти: 

  аналізувати стан готельного підприємства за рівнем комфорту, основною концепцією яких 

є гостинність 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 
Денна 106 52 54 

Заочна 40 16 24 
Самостійна робота, години Денна -194 Заочна-260 

http://hospitality.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://rozklad.ontu.edu.ua/


 визначати  рівень комфорту готельного підприємства, згідно його категорії; набути навичок 

користування  нормативно-експлуатаційною документацією в залежності  від особливості  

організації роботи  різних служб готелю. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий - диф. залік, екзамен. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
 
 
Викладачі  /ПІДПИСАНО/  Юлія ХАЛІЛОВА-ЧУВАЄВА 
 
   /ПІДПИСАНО/ Олена КОРОТИЧ 
 
 
Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/ Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
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