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СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства» 
на 2022-2023 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 3 курс, 5семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

Галузь знань    24 Сфера обслуговування 

Ступінь вищої освіти   бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                                           Рогова Наталія Володимирівна 

науковий ступінь і вчене звання,                                    к.т.н., доцент  

посада                                   доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи 

 
Контактний телефон +38-095-422-57-26 

Електронна адреса nataljarogovaja35@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www.grks.puet.edu.ua/studinfo.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

Надання студентам належних теоретичних знань щодо основ організації 

інфраструктурних підрозділів підприємства готельного і ресторанного господарства та 

розвинути практичні навички вирішення задач оптимізації забезпечення виробництва 

необхідними ресурсами, обґрунтування вибору постачальників, організації 

транспортних та складських процесів тощо. 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії чи дистанційно, самостійна робота поза 

розкладом. Словесні (пояснення, розповідь, інструктування, коментування, 

роз’яснення); наочні (спостереження, ілюстрування); практичні (виконання вправ та 

вирішення проблемних завдань з використанням аналітичних, частково-пошукових та 

ін. методів) 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  Основи готельної індустрії 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

УРН (Універсальні програмні результати 

навчання) 

УК ( Універсальні компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач) 

УРН. Приймати рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та методів 

прогнозування. 

УК. Мати навички організації сервісного дозвілля, додаткових 

послуг; господарства, інформаційні технології в готельному і 

ресторанному бізнесі тощо. 

 

 

 

http://www.grks.puet.edu.ua/studinfo.php


 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1 «Інфраструктура готельного господарства та особливості надання готельних 

послуг»  

Тема 1.Основні поняття 

та термінологія 

інфраструктури. 

Загальна 

характеристика та 

особливості готельних 

послуг 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

 

Тема 2. Загальна 

типологія засобів 

розміщення. Цільові 

ринки та належні засоби 

розміщення 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1. Охарактеризувати основні й додаткові послуги 

основних готельних підприємств Полтавського регіону. 
Підготуйте результати дослідження у текстового 

документу або презентації' Power Point. 

Тема 3. Інфраструктура 

готельного 

підприємства у 

залежності від 

призначення 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1. Проаналізуйте вимоги до послуг для готелів різних 

категорій, які передбачені Національними стандартами 

України  

Тема 4. Загальна 

характеристика надання 

додаткових послуг у 

готелях 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1. Провести самоаналіз якості засвоєння матеріалу, 

давши відповіді на «Контрольні запитання для 

самостійної оцінки якості засвоєння теми» в кінці лекції. 

2. Підготувати презентацію на тему «Надання 

додаткових послуг у готелях» 

 

Модуль 2 Спеціальна інфраструктура 

Тема 5. Спеціальна 

інфраструктура 

 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1.Підготуватись до модульної контрольної роботи. 

 

Тема 6. Основні 

напрямки розвитку 

закладів ресторанного 

господарства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1.Підготувати презентаційну доповідь за однією з тем 

плану лекції. 

 

Тема 7.Основи 

організаційної 

структури закладів 

ресторанного 

господарства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1. Провести самоаналіз якості засвоєння матеріалу, 

давши відповіді на «Контрольні запитання для 

самостійної оцінки якості засвоєння теми» в кінці лекції. 

 

Тема 8.Особливості 

інфраструктури 

готельно- 

ресторанних 

комплексів  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1. Провести самоаналіз якості засвоєння матеріалу, 

давши відповіді на «Контрольні запитання для 

самостійної оцінки якості засвоєння теми» в кінці лекції. 

2. Підготувати доповідь на тему «Лікувальна фізична 

культура», «За статистичними даними проаналізувати 

сучасні тенденції регіонального ринку готельних послуг 

і зробити висновки щодо його стану» 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із 

питань курсу, самостійна й індивідуальна робота за темами, виконання практичних завдань і т. ін.) здійснюється з 

позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних нормативних документах. Завдання, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними завданнями 

не допустимо порушення академічної доброчесності. 

 Політика щодо відвідування:відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. Презентації та виступи мають бути авторськими оригінальними. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (10 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (10 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 



Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 


