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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов᾽язкова Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі 
Кількість кредитів – 4, годин - 120 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 40 20 20 
заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 104 
Розклад занять 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сервіс у ресторанному та готельному господарстві» спрямована 
на формування фахових компетентностей щодо організації та управління сервісними 

технологіями та процесами в готельно-ресторанному господарстві; надання основних та 

додаткових послуг, визначення цілей і завдань сервісної діяльності закладів готельно- 
ресторанного господарства.  
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Сервіс у ресторанному і готельному 

господарстві» є поглиблене вивчення обслуговування у ресторанах та готелях.  
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 обслуговування в ресторанах, враховуючи особливості методів і форм подачі 

страв та напоїв; 
 організовувати безперебійну роботу ресторану або готелю. 
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4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 
6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – 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». 
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Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/   Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
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