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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних 

знань та практичних навичок щодо технологій організації й надання готельних 

послуг клієнту, оцінки та вдосконалення сервісної діяльності готелю. 

2. Завдання: засвоєння основних понять, сутності послуги у готельному 

господарстві, методів управління та проектування якості готельних послуг, 

сутності культури та технології обслуговування клієнтів, номерів, надання 

основних та додаткових послуг, особливостей планування і організації 

транспортних послуг, прийому та розміщення гостей, надання послуг людям з 

особливими потребами. 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

сутності послуг у готельному господарстві; 

методів управління та проектування якості готельних послуг;  

сутності культури та технології обслуговування клієнтів, номерів, надання 

основних та додаткових послуг;  

планування і організацію транспортних послуг, прийому та розміщення;  

особливостей надання послуг людям з особливими потребами 

застосування знань і розумінь: 

вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

діяльності суб'єктів готельного господарства;  

організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність;  

використовувати на практиці основи діючого законодавства;  

формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності;  

розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

готельних послуг для різних сегментів споживачів 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Роль готельної послуги в обслуговуванні клієнта 

Тема 1. Готельна послуга як категорія гостинності. Основи технології 

готельних послуг 

Тема 2. Структура готельних послуг 

Тема 3. Роль персоналу в обслуговуванні клієнтів 

Тема 4. Контроль якості готельних послуг 

Змістовий модуль 2. Технологія обслуговування споживачів готельних 

послуг 



Тема 5. Готельний цикл 

Тема 6. Технології бронювання 

Тема 7. Прийом та розміщення клієнта 

Тема 8. Процедура виїзду клієнта 

Тема 9. Особливості надання послуг харчування в готелі 

Тема 10. Організація надання основних та додаткових послуг клієнтам під 

час проживання в готелі 

Тема 11. Технології  обслуговування туристичних груп 

Тема 12. Технології проведення протокольних заходів в готелі 

Тема 13. Особливості надання послуг для відвідувачів, що не проживають в 

готелі 
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