
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 2 «Сервісологія» 

Рівень BO другий (магістерський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

242 Туризм / Туризм 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 (1 семестр), 4 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 
120 год, з них: лекц. – 10 год, практ. – 14 год 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни 

Кандидат географічних наук;  

доцент кафедри туризму та готельного господарства 

Єрко Ірина Володимирівна 

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) 

РН 10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та 

рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, 

зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування. 

РН 11. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово для обговорення професійних 

проблем, презентації результатів досліджень та проєктів у 

сфері туризму і рекреації. 



Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності. 

ЗК 2. Здатність вести професійну діяльність у 

міжнародному та вітчизняному середовищі. 

СК 5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною 

інформацією. 

СК 6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування 

бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері 

туризму та рекреації. 
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