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Вступ 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Вступ до 

фаху» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

є формування системи теоретичних знань з проблем розвитку та 

сучасного стану індустрії гостинності для фундаментальної та 

спеціальної освіти; знайомство з професійною термінологією в умовах 

ринкових відносин, вирішення проблем управління регіональним 

соціально-економічним розвитком та питання самоврядування.  

Предметом вивчення дисципліни є загальні поняття з туризму, 

готельної, курортної та ресторанної справи, міжнародної та державної 

нормативно-правової бази з питань туристичної діяльності; 

міжнародні та внутрішні аспекти, масштаби операцій, які впливають 

на індустрію гостинності в ХХІ столітті: напрямки, проблеми. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни «Вступ до фаху» є 

складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 

підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Готельно-

ресторанна справа". Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів Санаторно-

курортна справа, Регіональна економіка України, Географія та 

економіка міжнародного туризму, Інформатика і комп’ютерна техніка 

тощо. Передбачено цілеспрямована робота над вивченням спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання поставлених задач. 

Засвоєння дисципліни за допомогою методичних вказівок дасть 

можливість студентам отримати початкові теоретичні знання і 

практичні навички з фаху готельно-ресторанна справа і повноцінно 

використовувати їх  у майбутньому вивченні фахових дисциплін. 
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Практична робота № 1.  

Основні поняття та структура гостинності 

 

Мета: з’ясувати особливості розвитку готельно-ресторанної справи 

в галузі сфера обслуговування. 

Завдання: вивчити основні понятійні визначення та основні 

концепції моделі гостинності. 

 

Навчальні завдання 

1. Основні понятійні визначення готельно-ресторанної справи. 

2. Типи готельного продукту. 

3. Основні концепції моделі гостинності. 

 

 1. Виписати та дати визначення наступним поняттям: 

гостинність, продукти підприємств гостинності, сфера гостинності, 

ринок готельних послуг, структура індустрії гостинності, готельне 

господарство, готельний продукт, готельна послуга, готель, аналогічні 

засоби розміщення. 

2. Перерахувати і надати визначення типам готельного продукту. 

3. Графічно зобразити основні концепції гостинності. 

 

Практична робота № 2 

Основні типи підприємств готельного господарства  

 

Мета: розширити знання про основні типи підприємств готельного 

господарства. 

Завдання: вивчити основні типи групи засобів розміщення та груп 

готельних господарств. 

 

Навчальні завдання 

1. Типи засобів розміщення. 

2. Типові групи готельних господарств та їх функціональне 

призначення. 

3. Основні служби готелю та їх функції. 
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 1. Навести перелік засобів розміщення і надати характеристику 

десяти готельним господарствам за вибором студента. 

2. Використовуючи літературу та інтернет-джерела дати 

характеристику типовим групам готельних господарств. 

3. Графічно представити організаційну структуру готелю.  

 

Практичні роботи № 3.  

Ресторанне господарство як складова частина індустрії 

гостинності: розвиток, концепція, класифікація 

Мета: ознайомитися з ринком ресторанних послуг. 

Завдання: вивчити класифікацію та характеристику підприємств 

ресторанного господарства.  

 

Навчальні завдання 

1. Класифікація підприємств ресторанного господарства.  

2. Характеристика типів підприємств ресторанного господарства. 

3. Комплекс послуг закладів ресторанного господарства. 

4. Види діяльності ресторанів: фронт-хаус і бек-хаус. 

 

 Знайти в лекційному курсі, літературних та Інтернет-джерелах 

відповіді на поставлені навчальні завдання. 

 

Практичні роботи № 4.  

Організація готельного господарства 

Мета: ознайомитися з основами організації роботи готельного 

господарства. 

Завдання: вивчити загальні технології та організації системи 

готельного обслуговування.  

 

Навчальні завдання 

1. Основи організації процесу управління готельними 

підприємством. 

2. Технологія та організація прийому, розміщення та виїзд гостей у 

готелях. 

3. Організація надання основних і додаткових послуг.  
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 2. Побудувати схему технології та організації прийому гостей у 

готелях.  

 

Практичні роботи № 5.  

Характеристика методів, видів, форм обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства 

Мета: вивчення основ обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

Завдання: вивчити і знати основні торгівельні приміщення, 

технологічні процеси та види обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. 

 

Навчальні завдання 

1. Торгівельні приміщення обслуговування споживачів, вимоги до 

їх підготовки до відкриття. 

2. Технологічні процеси обслуговування споживачів в закладах 

ресторанного господарства. 

3. Види обслуговування споживачів в закладах ресторанного 

господарства. 

 

Практична робота № 6.  

Організація та моделювання процесу обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства 

 

Мета: ознайомитися з загальними основами організації процесу 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства  

Завдання: знати основи та особливості організації обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства. 

 

Навчальні завдання 

1. Способи подавання страв і закусок у закладах ресторанного 

господарства. 

2. Основи організації обслуговування банкетів за столом та 

обслуговування банкетів групи "фуршет". 

3. Особливості організації харчування туристів в закладах 

ресторанного господарства при готелях. 
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Практична робота № 7.  

Культура обслуговування в готельному господарстві 

Мета: ознайомитися із основами культури обслуговування в 

готельному господарстві. 

Завдання: знати вимоги до правил обслуговування та якості 

готельних послуг. 

 

Навчальні завдання 

1. Поняття якості готельних послуг. 

2. Вимоги до якісного обслуговування. 

3. Додаткові готельні послуги 

 

Практична робота № 8.  

Процес вироблення і реалізації управлінських рішень у 

сфері гостинності 

Мета: ознайомитися з поняттям менеджмент гостинності.  

Завдання: вивчити основи прийняття управлінських рішень у 

туристичній індустрії, знати інформаційні і комунікаційні складові в 

сфері обслуговування. 

 

Навчальні завдання 

1. Основи менеджменту гостинності.  

2. Інформація і комунікації в менеджменті сфери обслуговування. 

3. Управлінські рішення та їх реалізація у туристичній та готельно-

ресторанній індустрії. 
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