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Профайл викладача 

 

Контакт: angela1943@ukr.net 

 

1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі  

Кількість кредитів - 4, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 120 20 20 

заочна 120 8 8 

Самостійна робота, годин Денна -80 Заочна - 104 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Основні завдання вивчення дисципліни «Сучасна система управління та експертиза якості 

продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві» зводяться до вивчення: еволюції роз-

витку систем управління і експертизи якості послуг в Україні і світі; систем управління якістю і 

проведення експертизи продукції та послуг; науково-теоретичної та методичної бази оцінюван-

ня якості продукції і послуг; вимог нормативної документації до складових діяльності готель-

ного і ресторанного господарства в системі управління якістю і проведення експертизи; методів 

та способів вимірювання і оцінювання якості продукції  ресторанного господарства та послуг в 

готельних комплексах. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Сучасна система управління та експертиза якості продукції і послуг 

в готельно-ресторанному господарстві» є поглиблення теоретичних знань відносно управління 

якістю готельних і ресторанних послуг, створення і впровадження систем управління якістю, 

методів контролю і оцінювання рівня якості, оволодіння сучасним методичним інструментарієм 

проведення експертизи товарів і послуг, практичними навичками з ефективного управління 

готельно-ресторанним бізнесом у сучасних умовах господарювання. 

В результаті вивчення курсу «Сучасна система управління та експертиза якості продук-

ції і послуг в готельно-ресторанному господарстві» студенти повинні 

знати: 

основні поняття і терміни, щодо проведення експертизи і якості надання послуг; підста-

ви для проведення експертизи; правила організації та проведення експертизи; послідовність дій 

при проведенні експертизи і оцінки якості товарів; підходи до оцінки якості послуг в готельно-

ресторанному господарстві; методи оцінки якості послуг згідно з міжнародним законодавством; 

документальне оформлення результатів експертизи і оцінки якості послуг;  вiдповiдальнiсть за 

порушення законодавства в сферіi гостинності. 

а також сформувати вміння і практичні навички з: 

http://hospitality.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
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https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


 застосовувати набуті знання на практиці для розроблення і впровадження систем уп-

равління якістю і проведення експертизи відповідно до вимог ISO 9000; 

  застосовувати інструментальні методи управління якістю і проведення експертизи в 

закладах готельно-ресторанного господарства; 

  впроваджувати інноваційні методи і інформаційні технології для управління якістю 

продукції і послуг як ключового фактору забезпечення конкурентоспроможності підприємств; 

  використовувати сучасний підхід, методи та інструментальні засоби оцінки процесів 

управління якістю продукції та послуг і формування рішень щодо їх впровадження. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 

Нарахування балів  

Інформаційні ресурси  

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

ням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

                                                   

Викладач  ПІДПИСАНО Анджела Д’ЯКОНОВА 

    підпис 

 

ПІДПИСАНО Людмила ТІТОМИР 

    підпис 

 

ПІДПИСАНО Карина ЖОВТЯК 

     підпис 

 

Завідувач кафедри  ПІДПИСАНО Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 

    підпис 
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