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Опис навчальної дисципліни
Формування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи знань та вмінь про
етичні та культурні особливості закладів готельно-ресторанної індустрії, норми і
принципи ділових відносин та управління етичними нормами міжособистісних відносин
в колективі, ділову комунікацію в професіональній сфері та безконфліктну діяльність в
індустрії гостинності
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та самостійна робота поза розкладом
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 (ПМК)
Наявність широких знань з культурології, психології, ділової української мови
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на
ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
практиці базові поняття з теорії готельної та
ЗК
04.
Навички
використання
інформаційних
і
ресторанної справи, організації обслуговування
комунікаційних технологій.
споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та
ЗК 05.Здатність працювати в команді.
ресторанних послуг, а також суміжних наук.
ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так
РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку
і письмово.
індустрії гостинності та рекреаційного господарства.
ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних
РН 07. Організовувати процес обслуговування
ситуаціях.

Програмні результати навчання
споживачів готельних та ресторанних послуг на основі
використання
сучасних
інформаційних,
комунікаційних і сервісних технологій та дотримання
стандартів якості і норм безпеки.
РН 08. Застосовувати навички продуктивного
спілкування зі споживачами готельних та ресторанних
послуг
РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати
задачі і проблеми, застосовувати їх в різних
професійних ситуаціях та відповідати за результати
своєї діяльності.
РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у
розв’язанні професійних завдань при організації
ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами
готельного та ресторанного бізнесу.
РН 19. Діяти у відповідності з принципами
соціальної
відповідальності
та
громадянської
свідомості

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК12. Здатність усвідомлювати соціальну значущість роботи
в індустрії гостинності, застосовувати принципи деонтології
при виконанні професійних обов’язків
СК 01. Розуміння предметної області і специфіки
професійної діяльності.
СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий
процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та
забезпечувати його ефективність.
СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні
зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери
гостинності, навички взаємодії.
СК 08 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та
організовувати споживання готельних та ресторанних послуг
для різних сегментів споживачів

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем

Назва теми

Модуль 1. Професійна етика в готельно-ресторанній індустрії
Тема 1. Поняття етики та
етикету, психології у
професійній діяльності
Тема 2. Професійна етика
в готельно-ресторанному
бізнесі.
Тема 3. Етикопсихологічні аспекти
роботи в колективі
Тема 4. Формування
іміджу підприємства

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота

Підготувати
реферат
на
«Професіоналізм
як
моральна
особистості».

тему
риса

Підготувати есе на тему «Етика бізнесу та
соціальна відповідальність»
«Особливості існування бізнесу в етичному
світі»
Підготувати доповіді на теми: «Етичні норми
в стосунках з колегами.»,
«Морально-психологічний
клімат
в
колективі».
Підготувати реферат на тему «Імідж фахівців
готельно- ресторанного бізнесу»
Підготувати презентацію на тему: «Візитні
картки. Ділові подарунки та сувеніри»

Модуль 2 Професійний етикет в сфері обслуговування
Тема 5 Професійний
етикет в сфері
обслуговування.
Тема 6. Особливості
етикету обслуговування в
ресторанах та готелях
Тема 7. Культура ділового
спілкування, як ознака
високого рівня
професіоналізму
працівника готельноресторанного бізнесу
Тема 8. Організація й

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;

Підготувати доповідь на тему: «Службовий
етикет працівників сервісної сфери.
Естетична культура працівника сервісу».
Підготувати реферат на тему: «Якість
обслуговування
та
способи
його
регулювання. Організація прийому та
обслуговування відвідувачів».
Підготувати презентацію на тему: «Культура
ділового спілкування по телефону.
Епістолярний етикет»

Підготувати
«Особливості

презентації
на
тему:
взаємовідносин бізнесменів

Назва теми

Види робіт

проведення ділових
заходів: стандарти етикету

виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування; поточна
модульна робота

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
різних країн»
«Ділові
прийоми,
їх
підготовка
та
проведення»
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закл.) / В.В.Архіпов, В.А. Русавська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
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6. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / навч. пос. – К.:
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О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с.
13. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник/ І. Ю. Палеха. – К.: Кондор, 2006.
14. Рождественская Л.Н. Гостеприимство и сервис в индустрии питания: учебное пособие / Л.Н. Рождественская, С.И.
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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: 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 (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
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.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

