
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4. 

«Реклама та PR-технології в готельно-

ресторанному бізнесі» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень  

Назваспеціальності/освітньо-

професійноїпрограми 

241 Готельно-ресторанна справа / Готельно-

ресторанна справа  

Форманавчання Денна 

Курс, семестр, протяжність  2, семестр 4 

Семестровийконтроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

150 год. (26 год. лекцій, 28 год практичних) 

Мовавикладання українська 

Кафедра, 

яказабезпечуєвикладання 

Кафедра туризму та готельногогосподарства 

Автордисципліни Лисюк Тетяна Василівна 

Короткий опис 

Вимогидопочаткувивчення Знання з маркетингу готельно-ресторанного 

господарства, організаціїготельногогосподарства 

Щобудевивчатися Сутність, зміст та історія розвитку PR. Моделі та 

форми PR-діяльності. Психологічні аспекти 

PR-технологій. Основні засоби і заходи PR. Реклама 

у діяльності готельно-ресторанного 

бізнесу. Організація та технологічні особливості 

рекламної кампанії. 

Чомуцецікаво/треба вивчати Студенти отримають теоретичні знання та 

практичні навички щодо організації роботи центру 

по зв’язках із громадськістю, прес-службами,  

підготовки та реалізації рекламних кампаній, прес-

релізів та інформаційних повідомлень, організації і 

проведення брифінгів і прес-конференцій, 

моніторингу інформаційного простору.  

Чомуможнанавчитися 

(результатинавчання) 

Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадської свідомості. 

Презентувати власні проекти і розробки, 

аргументувати свої пропозиції щодо розвитку 

бізнесу. Застосовувати навички продуктивного 

спілкування зі споживачами готельних та 

ресторанних послуг. 

Як 

можнакористуватисянаб

утимизнаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у 

практичнихситуаціях. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

ФК 01. Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 



ФК 02. Здатність організовувати сервісно-

виробничий процес з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність. 

ФК 04. Здатність формувати та реалізовувати 

ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, навички 

взаємодії. 

ФК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку 

бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 

Результати навчання (РН): 

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

РН 07. Організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг на 

основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), 

використовуючи сучасні технології виробництва та 

обслуговування споживачів. 

РН 11. Застосовувати сучасні інформаційні 

технології для організації роботи закладів 

готельного та ресторанного господарства. 

РН 16. Виконувати самостійно завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності. 

РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, 

аргументувати свої пропозиції щодо розвитку 

бізнесу. 

Інформаційнезабезпечення Використання інформаційного пакету навчально-

методичних матеріалів в системі управління 

навчанням Moodle ВНУ імені ЛесіУкраїнки та 

авторських розробок 

Web-посилання на 

(описдисципліни) 

силабуснавчальноїдисциплі

ни на вебсайті факультету 

(інституту) 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki 
 

 

 

 

 


