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Мета вивчення навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання

Система поточного та
підсумкового контролю

Базові знання

Мова викладання

Опис навчальної дисципліни
полягає у формуванні сучасних уявлень про сучасний стан
сфери гостинності, національні особливості спілкування,
харчування, традиції та особливості культури гостинності в
Україні й країнах світу.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40
год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом.
Словесні (пояснення, розповідь, роз’яснення, опис); наочні
(спостереження, ілюстрування, демонстрування, інфографіка),
практичні (усні та письмові вправи, реферати, лабораторні
роботи).
Поточний контроль: відвідування занять; навчальна робота на
практичних заняттях; виконання індивідуальних завдань;
самостійна робота з підготовки до занять та виконання
домашніх завдань; поточні модульні роботи.
Підсумковий контроль – залік.
формування системи знань щодо основних історичних факторів,
які впливали на зародження і розвиток культури гостинності;
вплив на особливості гостинності традицій, віри, обрядів;
гостьова етика та етикет; вимоги до працівників сфери
гостинності, професійна культура та професійна етика у сфері
гостинності, культура управління, типологія споживачів,
вирішення конфліктів, імідж та презентаційна/виставкова
діяльність підприємства.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Загальні компетентності
ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 13. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.
ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для забезпечення
здорового способу життя
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ФК 11. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести
відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
ФК 12. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, вести
професійну дискусію.
ФК 13. Здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні системи
менеджменту.
Програмні результати навчання
РН 2. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом
продовження освіти та самоосвіти.
РН 3. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного
забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру.
РН 15. Впроваджувати сучасні системи менеджменту підприємства.
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Еволюція
гостинності. Поняття
про культуру
поведінки та діловий
етикет

Тема 2. Етичні та
психологічні основи
професійного
спілкування

Тема 3. Етика
вербального та

Види робіт
Модуль 1.
Відвідування занять, виконання
навчальної роботи на практичних
заняттях

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Питання для самопідготовки:
1. Історія етики й етикету.
2. Види етики і етикету.
Структура етикету.
3. Етичні кодекси, їх функції.
4. Професійна культура та
професійна етика у сфері
гостинності.
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1. Характеристика сторін
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання для самостійної спілкування. Класифікація типів
роботи; захист виконання
співрозмовників.
2. Культура ділової бесіди.
домашнього завдання та
3. Культура проведення
результатів практичних завдань;
тестування
переговорів із зарубіжними
партнерами.
4. Загальні правила телефонного
спілкування. Етика та етикет
користування мобільним
телефоном.
5. Етика та етикет листування.
6. Етикет у локальних мережах
та мережі Інтернет.
Відвідування занять; виконання
Питання для самопідготовки:
навчальної роботи на практичних
1. Вербальні засоби

невербального
спілкування

Тема 4. Етикопсихологічні аспекти
роботи в колективі

Тема 5. Організаційна
культура
готельнотуристичного сервісу

Тема
6.
Культура
обслуговування гостей
у
готельнотуристичних
комплексах. Вимоги
до працівників сфери
обслуговування

спілкування. Мовний етикет.
2. Невербальні комунікації –
сутність та поняття.
3. Основи кінесики, проксеміки,
такесики.
4. Тату, татуаж, пірсинг –
сутність та функції.
5. Вимоги до невербальних
проявів спілкування.
6. Національні особливості
невербального спілкування.
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1. Загальні правила поведінки в
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання для самостійної колективі.
2. Соціально-психологічний
роботи; захист виконання
клімат колективу і його складові.
домашнього завдання та
3. Формальні та неформальні
результатів практичних завдань;
групи.
тестування
4. Службова ієрархія.
5. Культура управління.
6. Конфлікти. Шляхи уникнення
та вирішення конфліктів.
7. Вимоги до працівників сфери
гостинності.
Модуль 2.
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1. Загальні відомості про засоби
навчальної роботи на практичних
готельнозаняттях; завдання для самостійної розміщення
туристичного
сервісу.
роботи; захист виконання
Організація роботи в службі
домашнього завдання та
прийому та розміщення гостей
результатів практичних завдань;
(туристів).
Організація
та
тестування
технологія
обслуговування
готельного фонду.
2. Організація обслуговування
гостей харчуванням.
3. Організація
надання
додаткових послуг у готелях.
4. Організація курортної справи
в готельно-туристських
комплексах.
5. Організація
робіт
по
стандартизації та сертифікації
готельно-туристських послуг.
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1. Елементарні правила при
навчальної роботи на практичних
гостей.
Робота
заняттях; завдання для самостійної прийомі
персоналу з клієнтами.
роботи; захист виконання
2. Професійна етика працівників
домашнього завдання та
готельних підприємств. Процес
результатів практичних завдань;
обслуговування гостей у готелі.
тестування
3. Функції
та
обов’язки
службовців і працівників готелю
щодо надання послуг гостям.
4. Типологія клієнтів. Правила
поведінки гостей у готелі.
5. Культура
поведінки
у
заняттях; завдання для самостійної
роботи; захист виконання
домашнього завдання та
результатів практичних завдань;
тестування

Тема 7. Організація та
проведення ділових
прийомів

Тема 8. Роль іміджу у
формуванні культури
готельно-туристського
сервісу

кав'ярні, їдальні, ресторані.
6. Правила сервірування столу.
7. Правила
поводження
з
різноманітними
стравами
і
напоями.
8. Тости і бесіди за столом.
Протокольні
аспекти
виголошення тостів.
9. Вимоги до працівників сфери
обслуговування.
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1. Види ділових прийомів –
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання для самостійної сутність та поняття. Офіційні і
неофіційні ділові прийоми.
роботи; захист виконання
2. Ділові
прийоми
з
домашнього завдання та
обслуговуванням
і
без
результатів практичних завдань;
обслуговування.
тестування
3. Офіційні ділові прийоми та їх
характеристика (сніданок, ланч,
обід, вечеря, фуршет, коктейль,
прийом – келих шампанського,
прийом – келих вина, прийом –
банкет-чай).
4. Неофіційні ділові прийоми та
їх характеристика.
5. Підготовка,
організація
і
проведення прийомів. Правила
розсаджування за столом.
6. Послідовність
подавання
страв.
7. Поєднання страв і напоїв.
8. Згода
на
відвідування
прийому. Відхід з гостей або
прийому.
9. Подарунки
в
ділових
відносинах. Види подарунків.
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1.
Імідж – сутність і поняття.
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання для самостійної Види іміджів. Корпоративний
імідж. Флористика – сутність та
роботи; захист виконання
значення для оформлення офісу.
домашнього завдання та
Ділова атрибутика.
результатів практичних завдань;
2. Формування фірмового стилю
тестування
готельно-туристичного
комплексу. Оформлення офісу.
3. Зовнішній вигляд та імідж
працівників ГРК та гостей.
Зовнішній вигляд чоловіка.
4. Чоловічий одяг та аксесуари.
Вечірній
одяг.
Методи
зав’язування чоловічих краваток.
5. Зовнішній
вигляд
жінки.
Жіночий одяг та аксесуари.
Вечірній одяг. Етика та етикет
використання
прикрас.
Використання косметики та
парфумерії, макіяж і зачіска.

Тема 9. Організація
презентаційної /
виставкової діяльності
підприємства

6. Спортивна етика та етикет (на
тенісному корті, на яхті, на
ковзанах, під час гри в кеглі).
Питання для самопідготовки:
Відвідування занять; виконання
1. Аналіз виставкового ринку і
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання для самостійної вибір виставок.
2. Визначення цілей участі у
роботи; захист виконання
виставках
та
критеріїв
їх
домашнього завдання та
досягнення.
результатів практичних завдань;
3. Підготовка до участі у
тестування
виставці.
4. Складання кошторису витрат.
5. Проектування експозиції.
6. Виставкове обладнання і
виставковий дизайн.
7. Оформлення експозиції.
8. Основи
крос-культурної
комунікації.
9. Оцінка
ефективності
виставки.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни

-

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

1. Організація освітнього процесу та відвідування занять – відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу»:
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_2020.pdf
2. Здобувач повинен дотримуватися принципів академічної доброчесності, зокрема
недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного,
рубіжного та підсумкового контролю. В ПУЕТ діє «Положення про запобігання випадків
академічного
плагіату»:
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zapobigannya_vypadkiv_akademichnogo_plagiatu.pdf

«Положення про академічну доброчесність»:
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
3. Політика щодо термінів виконання та перескладання завдання, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного
викладача за наявності поважних причин. «Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної
сесії»: http://puet.edu.ua/sites/default/files/poryadok_dopusku_studentiv_do_zalikovo-ekzamenaciynoyi_sesiyi.pdf
4. Для забезпечення необхідної якості знань студент повинен готуватись до занять, працювати з
навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. Оцінювання знань – відповідно до
«Положення про порядок і критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти»:
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_poryadok_ta_kryteriyi_ocinyuvannya_znan_vminta_n
avychok_zdobuvachiv_vyshchoyi_osvity_2020.pdf
5. Здобувач, який пропустив заняття, самостійно вивчає матеріал за наведеними у силабусі
джерелами та матеріалами дистанційного курсу і ліквідує заборгованість під час offline консультацій.
Відпрацювання пропущених занять з поважних та неповажних причин проводиться під час
консультацій за розкладом консультацій викладача, або через «Систему дистанційного навчання
ПУЕТ» https://cas.puet.edu.ua/cas/login?service=https%3A%2F%2Fel.puet.edu.ua%2F%3Fredirect

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Види робіт
Модуль 1. (теми 1-4) відвідування занять (8,0 бали); навчальна робота
на практичних заняттях (6,0 бали); самостійна робота з підготовки до
занять та виконання домашніх завдань (6,0 бали); захист виконання
домашнього завдання (6,0 бали); виконання індивідуальних завдань
(14,0 бали); виконання поточної модульної контрольної роботи (10,0
балів)
Модуль 2. (теми 5-9) відвідування занять (8,0 балів); навчальна робота
на практичних заняттях (6,0 балів); самостійна робота з підготовки до
занять та виконання домашніх завдань (6,0 балів); захист виконання
домашнього завдання (6,0 балів); виконання індивідуальних завдань
(14,0 бали); виконання поточної модульної контрольної роботи (10,0
балів)
Разом

Максимальна
кількість балів
50

50

100

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної
дисципліни «Культура гостинності»
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

відмінно

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

добре
задовільно

Додаткова інформація
1. З метою покращення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в Полтавському
університеті економіки і торгівлі створено психологічну службу, яка здійснює свою діяльність щодо
забезпечення соціального супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу
серед педагогічних і науково-педагогічних працівників, студентів і аспірантів. Послуги цієї служби
безкоштовні. Ви можете дізнатися більше про службу психологічної підтримки за посиланням:
http://puet.edu.ua/uk/psihologichna-pidtrimka-v-puet
2. З метою поліпшення студентського життя або у випадку проблем чи питань, порад чи
реальної допомоги стосовно навчального процесу можна абсолютно конфіденційно звернутися до
студентського омбудсмена http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-ombudsmen
3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та здобутих в
інших ЗВО, відбувається на основі політики зарахування результатів неформальної освіти:
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf ,
http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

