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Короткий опис

Вимоги до початку вивчення Вивчення дисципліни передбачає попереднє розуміння 
понять та принципів роботи закладів готельного та 
ресторанного господарства.

Що буде вивчатися - вивчити основні принципи гостинності;
-  формування  системи  знань  щодо  загальних  тенденцій
розвитку  сервісної  діяльності  у  різних  економічних
системах;
-  систематизація  методологічних  принципів  при  аналізі
потреб людини та їх типології; 
- визначення методів вирішення типових проблем у сфері
послуг; 
- використання досвіду (вітчизняного і закордонного) при
аналізі  системи  цінностей  сучасної  людини  та  її
трансформації;  оволодіння  концепцією  і  методологією
системного підходу до управління сервісною діяльністю.
-  вивчення  світогляду,  що  становить  глибинну  основи
діяльності;
- вміти розуміти сервіс як специфічний вид діяльності;
-  вивчення  сервісної  діяльності  на  підприємствах
готельно-ресторанного господарства.

Чому це цікаво/треба вивчати Бездоганний сервіс – це проста концепція для здійснення 
якої не потрібно великих затрат. Сервіс це не лише знання, 
ефективність, витримка, інформативність, довіра, а також 
гостинність.

Саме як здобуту бездоганну гостинність у своїх закладах 
через застосування різних принципів гостинності, через 
характеристику споживачів закладів, їх потреби ми зможемо
забезпечити належний сервіс.

Чому можна 
навчитися (результати
навчання)

Результати навчання
Здатність  використовувати  інформаційно-інноваційні
методи і технології в сфері туризму;
Демонструвати  здатність  саморозвиватися  та
самовдосконалюватися  упродовж життя.



Як можна 
користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями 
(компетентності)

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК  10.  Здатність  оцінювати  та  забезпечувати  якість
виконуваних робіт;
Фахові компетентності (ФК)
 ФК  5.  Здатність  використовувати  теорію  і  методи
інноваційно-інформаційного  розвитку  на  різних  рівнях
управління;
ФК  8.  Здатність  упроваджувати  в  практику  міжнародний
досвід рекреаційно-туристичної діяльності.
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