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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у четвертому семестрі  
Кількість кредитів - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 32 16 16 
заочна    

Самостійна робота, годин Денна - 58 Заочна - 0 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

  
 Програма навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» є вибірковою 

компонентою освітньої програми з циклу загальної підготовки та має тісні міждисциплінарні 

зв’язки як з фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної підготовки. 

Програма дисципліни «Організація готельного господарства» нерозривно пов'язана з сучасними 

методами управління,  прийняттям управлінських рішень, плануванням діяльності організації. 
Предмет навчальної дисципліни - це процеси організації, управління та сервісного 

обслуговування готельного господарства. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» є: 

формування у  студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок по здійсненню 

організації готельного господарства, компетенцій в управлінні готелями на всіх ланках його 

функціонування, починаючи з процедури створення готелю до культури обслуговування, 

прийому та обслуговуванню споживачів готельних послуг, технології надання додаткових 

послуг, втіленню нових форм організації готельного господарства. 
У результаті вивчення курсу «Організація готельного господарства» студенти повинні 
знати: 

-       теоретичні основи становлення та розвитку готельного господарства в  світі та в 

Україні; 
- класифікацію підприємств готельного господарства; 
- особливості організації засобів розміщення, призначення і функціонування основних 

служб готелю; 
- особливості різних типів управління готелями та їх службами; 
- особливості надання послуг харчування у готелі. 

 
вміти: 

- класифікувати готельні господарства за різними напрямками; 
- аналізувати особливості системи управління готелем, призначення і функціонування 

основних служб готелю; 
набути навичок користування нормативно-експлуатаційною документацією; 

http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/01/Halilova-CHuvayeva-YUA.pdf
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php


- систематизувати та аналізувати статистичні дані щодо діяльності готелів; 
- визначати особливості розвитку готельної справи та тенденції на майбутнє. 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

  
 

5.Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Положення про систему рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти 

СВО «бакалавр» та «магістр» ОНАХТ (https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulation-rating-
appraisal-achievements-competitors.pdf) 

 
Види контролю: поточний, підсумковий 
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». 
 
 
Викладач  ________________ Юлія ХАЛІЛОВА-ЧУВАЄВА 
     
 
 
Завідувач кафедри ________________ Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
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