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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 
5/150 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (40 год.), семінарські (40 год.), самостійна робота (70 год.) 

Заочна форма: лекції (10 год.), семінарські (10 год.), самостійна робота (130 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 
Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Очікується, що 

здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські (практичні) заняття 

курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати 

доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських (практичних) 

занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних 
тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо 

підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Ресторанне господарство та технології його обслуговування, його місце в 

індустрії гостинності та тенденції розвитку. 

Чому це треба вивчати?   Формування у здобувачів вищої освіти навичок обслуговування в закладах 

індустрії гостинності. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності.  

Здійснювати процес обслуговування споживачів у закладах готельного та 

ресторанного господарствах із використанням сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій.  

Координувати роботу обслуговуючого персоналу відповідно до їх посадових 

інструкцій.  

Знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного 

господарства та функцій їх структурних підрозділів.  

Здійснювати контроль якості продукції та послуг закладів готельного та 

ресторанного господарства 

Проявляти стресостійкість у професійній діяльності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень. 

Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність виконувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки 
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безпеки та протипожежної безпеки в закладах готельно-ресторанного 

господарства 

Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.  

Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач професійної 

діяльності.  

Здатність використовувати на практиці основи чинного законодавства в сфері 

готельного та ресторанного господарства.  

Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і 

потреб споживачів та забезпечувати його ефективність. 

Знання методів організації ефективного господарювання на рівні підприємства, 

необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з внесенням 

пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства.  

Знання сучасної організації виробництва в закладах індустрії гостинності. 

Здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу та роботу 

обслуговуючого персоналу. 

Зміст дисципліни Ресторанне господарство як складова індустрії гостинності. 
Приміщення та обладнання для організації процесу обслуговування. 

Столовий посуд, набори, білизна. 

Меню в закладах ресторанного господарства. 

Підготовка до обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства. 

Етикет обслуговуючого персоналу ЗРГ.  

Вимоги до професії офіціант, бармен. 

Загальна характеристика методів і форм обслуговування. 

Обслуговування бенкетів. 

Організація кейтерингового обслуговування. 

Організація дозвілля в закладах ресторанного господарства. 
Організація обслуговування в ресторанах та кав’ярнях. 

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства для дітей. 

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства при готелі. 

Особливості обслуговування туристів, учасників ділових, культурних, 

громадських та спортивних заходів. 

Організація обслуговування пасажирів на транспорті. 

Організація харчування в торговельних і торговельно-розважальних 

комплексах.  

Організація обслуговування за місцем роботи. 

Обов’язкові завдання Виконання та захист мультимедійної презентації на одну з тем дисципліни 

Міждисциплінарні зв’язки Організація виробництва. Барна справа Організація готельно-ресторанного 

господарства. Менеджмент. Маркетинг. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду  

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1.Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. 3-тє вид. К. : Центр 
учбової літератури, 2017. 381с. 

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

господарства : навч. посібник : 3-тє вид. К. : Центр учбової літератури, 2016. 

134с. 

3.Круль  Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2017. 367с. 

4. Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та 

практика. навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 335с. 

5. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія і практика). К. : «Центр учбової літератури, 

2013. 304 с. 

6.Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник. 2-ге вид., 
перероб. та доп. К. : Центр учб. л-ри, 2012. 472 с. 

7.Машир, Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності : навч. посібник. . 

2-ге вид. допов. і виправлене. К. : Кондор, 2016. 390с. 

8.Менеджмент ресторанного господарства : навч. посібник / Л. М. Яцун та ін. 

Х. : Світ Книг, 2015. 485с. 

9.Основи готельно-ресторанної справи: навчальний посібник / за заг. ред. А. 

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

10.П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н. О. Інноваційні ресторані технології: 



основи теорії: навч. посіб. Київ: Кондор, 2013. 250с. 

Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен. 

Порядок та організація контролю знань здобувачів вищої освіти, зокрема умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються розділом 8 Положення про 

порядок організації освітнього процесу Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
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