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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Сервіс у ресторанному і 

готельному господарстві» є поглиблене вивчення обслуговування у ресторанах та 

готелях.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сервіс у ресторанному і 

готельному господарстві» є теоретична та практична підготовка фахівців з таких 

питань: 

– особливості сервісу у ресторанному господарстві; 
– особливості сервісу у готельному господарстві. 
В результаті вивчення курсу «Сервіс у ресторанному та готельному 

господарстві студенти повинні 
знати: 
- особливості сервісу у ресторанному господарстві; 
- особливості обслуговування і подачі страв і напоїв при різних банкетів; 
- особливості подачі страв при різних формах обслуговування; 
- особливості сервісу у готельному господарстві; 
а також сформувати вміння і практичні навички : 
- розбиратися в особливостях сервісу обслуговування ресторанів; 
- розбиратися в особливостях сервісу обслуговування готелів; 
- організовувати різні види банкетів, враховуючи особливості їх 

обслуговування; 
- організовувати безперебійну роботу ресторану або готелю. 
 
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сервіс у ресторанному та 

готельному господарстві» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-
mahistr.doc) та освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» 
(http:nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf) підготовки магістрів. 

 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).   
ЗК4. Здатність працювати в команді.  
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Спеціальні компетентності: 
СК4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, 

організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у 

господарську діяльність суб᾽єктів готельного та ресторанного бізнесу.  
СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, 

маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу.  

file:///C:/Users/ACER/3D%20Objects/методички/Стандарті%20вищої%20освіти%20зі%20спеціальності%20241%20Готельно-ресторанна%20справа
file:///C:/Users/ACER/3D%20Objects/методички/Стандарті%20вищої%20освіти%20зі%20спеціальності%20241%20Готельно-ресторанна%20справа
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
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СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами 

та споживачами. 
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та 

ресторанних послуг.  
СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  
СК 14*. Здатність розуміти психологічні закономірності процесу 

обслуговування відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням 

мультикультурного середовища. 
 

Програмні результати навчання: 
ПНР 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних 

готельних і ресторанних мереж (корпорацій). 
ПНР 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
ПНР 13.* Вміння управляти колективом, делегувати повноваження 

планувати кадрове забезпечення реалізації бізнес-ідеї. 
ПНР 14 *. Застосовувати  навички з психології процесу обслуговування 

відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням мультикультурного 

середовища. 
1.3. Міждисциплінарні зв’язки 
Дисципліна вивчається після дисциплін: Організація ресторанного 

господарства, Організація готельного господарства.  
 
1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна  викладається на першому курсі у першому семестрі 

для денної та заочної форми навчання 
Кількість кредитів ECTS – 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції лабораторні 

денна 30 16 14 
заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 74 
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2. Зміст навчальної дисципліни 
2.1. Програма змістовного модуля 

Змістовний модуль : Основні ознаки гостинності. Організація сервісу в ресторані – 
головна технологія ресторанного бізнесу. 

№ 

теми 
Зміст теми 

Денна 
Заочна 

1.  Тема 1.Коротка історія ресторанного та готельного сервісу. 
Античний світ. Стародавня Греція. Організація банкету в Стародавній 

Греції. Стародавній Рим. Організація обіду у стародавніх римлян. 

Середні століття і епоха Відродження. Організація обіду в Англії, 

Франції, Італії. Поява вилок та інших приладів. Організація ресторанної 

справи в 18 і 19 століттях. Організація ресторанної справи в США з кінця 

19 століття по теперішній час. 

1 

1 

2.  Тема 2. Характерні ознаки бездоганного сервісу, якість 

обслуговування. Проблеми ресторанного бізнесу. Дев᾿ять основних 

принципів гостинності. Перша ознака – сприятливе перше враження. 

Друга ознака – привітність, дружелюбність і ввічливість. Третя ознака – 
обізнаність. Четверта ознака – ефективне обслуговування. П᾿ята ознака – 
своєчасне обслуговування. Шоста ознака – прояв гнучкості. 

1 

1 

3. Тема 3. Організація зустрічі відвідувача. Спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язання задач управління основними та 

допоміжними бізнес-процесами на підприємствах індустрії 

гостинності. Замовлення столика. Прийом замовлень на столики. 

Розподіл часу обідньої зали. Процедура прийому замовлень на столик. 

Особливі вимоги. Що робити у випадку неявки або серйозного 

запізнення. Бюро реєстрації. Посадка. Підготовка до обслуговування. 
Обслуговування гостей – головна подія. Прощання з гостем. 

2 

1 

4. Тема 4. Особливі питання, особливі заходи та соціальна 

відповідальність в діяльності закладів гостинності. Що робити, якщо 

відвідувач не задоволений? Як бути, якщо відвідувач зажадав вино і 

відмовився? Що робити у випадку події? Що робити, якщо трапилося 

непередбачуване? Якщо гість захмелів? Як вчинити, якщо у вас в гостях 

знаменитість? Якщо гість приводить з собою в обідній зал домашню 

тварину? Кейтерингове обслуговування як сервісна послуга в організації 

ресторанного господарства. Обслуговування банкету. Підбір персоналу 

до банкету. Бар. Обслуговування засервірованної страви. Стиль «буфет». 

Розрахунок часу для банкету.  

2 

1 

5. Тема 5. Психологічні закономірності процесу обслуговування 

відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням 

мультикультурного середовища. Основні відомості про сервіровку і 

подачу страв. Сервіс по-англійськи. Сервіс по-французьки. 

Самообслуговування. Види пропозицій. Форми пропозицій. 
Психологічні закономірності процесу обслуговування. Обслуговування 

відвідувачів з урахуванням мультикультурного середовища. 

2 

1 

6. Тема 6. Майстреність управляти колективом, делегувати 
повноваження, планувати кадрове забезпечення реалізації бізнес-
ідеї. Характер професії. Зовнішній вигляд працівника ресторану. 

Професійна підготовка службовців сервісу. Введення нових службовців в 

курс роботи ресторану. Конкретні поради, що дозволяють уникнути 

втрат при роботі готелів та ресторанів. Підвищення кваліфікації 
службовців сервісу. Основні пункти вимог для працівників сервісу, 

прийняті за кордоном. Французька система сервісу (шеф-де-рант 

2 

1 
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систем). Приклади ресторанної ієрархії. Сомельє – запорука успішної 

роботи ресторану. Американська система сервісу. Сервіс на поверхах. 

Відділи обслуговування номерів в малих і середніх закладах.  
7. Тема 7. Твій бізнес – твої клієнти. Дрібниці – справа серйозна. 

Захоплення – рід недуги. Ставка – люкс. Дрібниць не буває. Думки 

клієнта. У ритмі кухні. Маленькі хитрощі.  
1 

 

8. Тема 8. Створення особистих відносин з клієнтом. Один за всіх. 

Мистецтво підтримувати відносини. Офіціант нічого не забуває. Раді 

знову бачити вас. Професіонал. Швидкі і досвідчені. За лаштунками. 

Робота над помилками. 

2 

 

9. Тема 9. Нові джерела високого прибутку – суміжні послуги. Користь 

«добавки» нових послуг. Способи розширення сфери діяльності. 

Проектування дегустаційних залів як стратегічний вектор розвитку 

сервісу ресторанного бізнесу в Одеському регіоні. 

2 

1 

10. Тема 10. Максимальне збільшення клієнтури. «Золотий» ключ до 

повсякденного успіху. Могутній глас народу. Комерційні прийоми 

ефективних спеціальних програм. 
1  

1 

 Всього 16 8 
 

2.2. Перелік лабораторних робіт 
№  
з/п 

Назва лабораторної роботи Денна Заочна 

1 Організація харчування для гостей, які проживають в готелях. 
Замовлення столика 

2 2 

2 Рум-сервіс 2  
3 Створення інформаційної книги готелю 2 2 
4 Організація заходів та їх форми пропозицій 2  
5 Організація енотеки в закладах ресторанно-готельного господарства. 

Організація міні-бару в номерах готелю 
2 2 

6 Організація анімації для гостей готелю 2 2 
7 Додаткові послуги як інструмент збільшення потоку гостей в індустрії 

гостинності 
2  

 Всього 14 8 
 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна 
Завдання до самостійної роботи 

1. Комфорт та культура як 

складові сервісної 
діяльності  

15 18 Опрацювати матеріал за даною 

темою  
 

2. Сервіс готельних послуг 

за кордоном 
15 19 Опрацювати матеріал за даною 

темою  
3. Сервіс ресторанних 

послуг за кордоном 
15 19 Опрацювати матеріал за даною 

темою 
4. Зарубіжний досвід щодо 

управління якість сервісу 

в закладах гостинності  

15 18 Опрацювати матеріал за даною 

темою 

 Всього 60 74  
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий - екзамен 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля  

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одиниц

ь  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Основні ознаки гостинності. Організація сервісу в ресторані – головна 

технологія ресторанного бізнесу 

Робота на лекціях 0,5/1 1/2,5 10 5 10 4 4 10 
Робота на лабораторних  
заняттях 

2/2,5 4/3,5 7 14 21 4 10 14 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1/2 2/4 2 2 4 2 4 8 

Виконання  індивідуальних 

завдань 
9/12 15/18 1 9 15 1 12 18 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у 

поточному семестрі    
1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100  60 100 
Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки 
студентів 0 10 - 0 10 - 0 10 

 
4. Інформаційні ресурси 

       Базові (основні) 
1. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів [Текст] : 

навч. посібник. / Л. О. Радченко, П. П. Пивоваров, О. В. Новікова та ін.. – Харків : Світ Книг, 

2018. – 288 с. 
2. Конспект лекцій з курсу «Сервіс у ресторанному та готельному господарстві» для 

студентів, які навчаються за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» ступінь вищої 

освіти «магістр» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Новічкова Т. П., Лебеденко Т. 

Є., Кожевнікова В. К., Асауленко Н. В., Шунько Г. С., Савенко А. Г. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – 
144 с.  http://hospitality.onaft.edu.ua/distsihlini-magistr/ 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Сервіс у 

ресторанному та готельному господарстві» для студентів, які навчаються за спеціальністю 241 

«Готельно-ресторанна справа» ступінь вищої освіти «магістр» денної та заочної форми 

навчання / Укладачі: Новічкова Т. П., Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О., Асауленко Н. В.,– 
Одеса: ОНАХТ, 2021. – 95 с. http://hospitality.onaft.edu.ua/distsihlini-magistr/ 

4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сервіс у 

ресторанному та готельному господарстві» для студентів, які навчаються за спеціальністю 241 

«Готельно-ресторанна справа» ступінь вищої освіти «магістр» денної та заочної форми 

навчання / Укладачі: Новічкова Т. П., Новічков В. К., Асауленко Н. В. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 
13 с. http://hospitality.onaft.edu.ua/distsihlini-magistr/ 

5. Сервісні послуги: кейтерингове обслуговування в організації ресторанного 

господарства як напрям підвищення конкуренції в умовах кризи/ Т. Новічкова, Т. Лебеденко, Н. 

Асауленко// Наукові перспективи. – Київ, 2021. - № 3, Т.9. 

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsihlini-magistr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsihlini-magistr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsihlini-magistr/
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6. Удосконалення сервісу на підприємствах індустрії гостинності шляхом 

впровадження дегустаційних залів/ Г. М. Ряшко, Н. В. Асауленко, Т. П. Новічкова// Food Indus-
try Economicsю – Одеса, 2021. - № 1, Т 13. 

 


	В результаті вивчення курсу «Сервіс у ресторанному та готельному господарстві студенти повинні

