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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів з дисципліни “Сервіс і дизайн у го-
телі” є складовою навчального процесу, важливим чинником, який 
формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентом 
знань та їх реалізації.

Самостійна робота студента є основним засобом опану вання нав-
чального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних за-
нять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма органі зації нав-
чальної роботи викладача зі студентами, яка здійс нюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з ме тою поси-
лення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування 
її в необхідне русло.

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умо-
ви, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової праці 
студентів. Вони спрямовані на виконання таких завдань:

•	 створення	передумов	для	впровадження	єдиного	підходу	викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індиві- 
дуально-консуль тативної роботи;

•	 створення	 організаційно-методичних	 засад	 щодо	 розвитку	 у	
студентів мотивації до навчання;

•	 сприяння	 формуванню	 у	 студентів	 навичок	 самостійної	 нав-
чальної, науково-дослідної та практичної роботи;

•	 сприяння	формуванню	професійних	якостей,	знань,	умінь	і	на-
вичок майбутніх фахівців;

•	 створення	умов	для	гармонійного	творчого	розвитку	осо	бистості	
студента;

•	 сприяти	 засвоєнню	 в	 повному	 обсязі	 нав	чальної	 програми	 та	
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певного об-
сягу знань, умінь, нави чок, закріплення та систематизація здобутих 
знань, їх застосу вання при виконанні практичних завдань та творчих 
робіт, а та кож виявлення прогалин у системі знань із предмета.
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Після засвоєння навчальної дисципліни студент повинен знати:
•	 теоретичні	основи	управління	готельним	бізнесом	і	засади	ство-

рення й надання готельних послуг сучасного рівня;
•	 функції,	принципи	та	методи	управління	процесами	створення	

високоякісних готельних послуг;
•	 порядок	 створення	 проектів	 та	 основні	 архітектурно-плану-

вальні ідеї, що закладаються до сучасних готелів різного при-
значення, дислокації та категорій; 

•	 основи	системи	теоретичних	і	практичних	знань	у	сфері	дизай-
ну, заснованого на принципах художнього конструю вання, су-
часної архітектури, інженерно-технічного проектування, ланд- 
шафтної архітектури, монументального та народного мистецтва; 

•	 способи	 і	 засоби	 досягнення	 художньої	 виразності	 і	 дизай-
нерського проектування, нові конструкційні й оздоблювальні 
матеріали та умови їх використання;

•	 організацію	та	види	дизайнерської	діяльності,	основними	з	яких	
є архітектурне середовище, інженерний, промисловий, графіч-
ний та мисте цький стайлінг; 

•	 технологію	процесів	обслуговування	гостей.
Крім того студент повинен уміти:
•	 правильно	 оцінювати	 процеси,	 що	 відбуваються	 у	 сучасному	

готельному й туристичному бізнесі;
•	 визначати	сучасні	тенденції	у	галузевій	та	регіональній	міжна-

родній торгівлі цими видами послуг; 
•	 створювати	підприємства	індустрії	гостинності;	
•	 уміти	виявити	ті	недоліки	в	існуючому	стані	архітектурно-пла-

нувального та просторового вирішення готелю, що погіршують 
рівень готельного сервісу; проаналізувати їх сутність і вплив на 
якість обслуговування; запропонува ти оптимальні економіч-
ні та естетичні варіанти усунення не доліків за допомогою від-
повідних фахівців;

•	 розробляти	технологію	обслуговування	клієнтів	готелів;
•	 налагоджувати	договірні	відносини	в	бізнесі;
•	 розуміти	останні	досягнення	в	управлінні	сучасними	готельни-

ми підприємствами;
•	 приймати	ефективні	управлінські	рішення;
•	 проводити	ділові	наради	та	управляти	персоналом;
•	 використовувати	набуті	теоретичні	знання	у	своїй	практичній	

професійній діяльності. 
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Предметом вивчення дисципліни є процеси створення належного 
сервісу та дизайн у сучасних готельних підприємствах в Україні та на 
світовому ринку, міжнародні угоди в галузі торгівлі готельними по-
слугами, міжнародні, регіональні та вітчизняні профільні організації, 
що здійснюють регулювання та управління готельним і суміжними 
видами бізнесу.

Самостійна робота студентів з дисципліни “Сервіс і дизайн у го-
телі” становить не мен ше 51 % часу, передбаченого для виконання ос-
новної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства 
освіти і нау ки України щодо кількості годин аудиторних занять на 
тиждень.

Зміст самостійної роботи студента з дисциплі ни визначається 
навчальною програмою дисципліни, методич ними матеріалами, за-
вданнями викладача.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“СЕРВІС І ДИЗАЙН У ГОТЕЛІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми Годи-
ни

1 2 3

Змістовий модуль І. Теоретичні основи вивчення 
гостинності 

1 Готельні послуги та дизайн як об’єкти вивчення 5

2 Дизайн як вид професійної діяльності. Виникнення, 
характерні риси та основні види

6

3 Взаємозв’язок туризму та готельного бізнесу 6

Змістовий модуль ІІ. Чинники забезпечення
якісних готельних послуг, пов’язані
з дизайнерськими рішеннями

4 Технологія готельного сервісу 5

5 Архітектура та дизайн готельних комплексів 6

6 Сучасна архітектура та інтер’єр готелю 6

7 Готельні приміщення та меблі 
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1 2 3

8 Використання світла і кольору в оформленні
готелів 

4

9 Декоративне мистецтво в художньому оформленні 
інтер’єру та екстер’єру 

4

Змістовий модуль ІІІ. Стандартизація готельних 
послуг. Уніфікація технології гостинності 

4

10 Уніфікація технології гостинності

11 Додаткові послуги для клієнтів готелів 4

12 Нормативно-правові, експлуатаційні документи
та стандарти готельного обслуговування 

4

Разом годин: 54

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Основним завданням для студентів у поглиблені знань під час 
самостійної роботи є відпрацювання необхідних тем дисципліни, 
викладених у методичних рекомендаціях. 

Відповідно до переліку додаткової літератури необхідно опрацю-
вати не тільки основні підручники і навчальні посібники, а також 
нові видання. У міру виходу нової навчальної літератури, зокрема 
у видавництві МАУП, і надходження її до бібліотеки Академії, при  
цьому необхідно оновлювати список рекомендованої літератури шля-
хом внесення змін і доповнень до робочої програми.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни 

“СЕРВІС І ДИЗАЙН У ГОТЕЛІ”

Змістовий модуль І. Теоретичні основи вивчення гостинності

Тема 1. Готельні послуги та дизайн як об’єкти вивчення 

 1. Поняття гостинності. 
 2. Готельні послуги.
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 3. Дизайн.
 4. Структура предмета; зв’язок з іншими навчальними дисципліна-

ми. 
 5. Поняття готельного бізнесу: класифікація готельних послуг за 

видами й рівнем сервісу.
 6. Чинники розвитку готельного бізнесу. 

Питання для самоконтролю 
 1. Розкрийте сутність поняття “гостинність”. 
 2. Розкрийте сутність поняття “готельні послуги”.
 3. Розкрийте сутність поняття “дизайн”.
 4. Структура предмета і його зв’язок з іншими навчальними дис-

циплінами. 
 5. Поняття готельного бізнесу: класифікація готельних послуг за 

видами й рівнем сервісу.
 6. Які чинники розвитку готельного бізнесу ви знаєте?

Теми рефератів
 1. Структура предмета “Сервіс і дизайн у готелі”, зв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами. 
 2. Поняття готельного бізнесу: класифікація готельних послуг за 

видами й рівнем сервісу.
 3. Чинники розвитку готельного бізнесу. 

Література: основна [1; 7; 11; 14; 15; 29];
 додаткова [1; 21] 

Тема 2. Дизайн як вид професійної діяльності. Виникнення, 
характерні риси та основні види

 1. Архітектура і дизайн. Архітектурна творчість різних історичних 
епох (Відродження, бароко, рококо, класицизм, ампір, модерн, 
конструктивізм, техно).

 2. Нова естетика кінця XIX— початку XX ст. 
 3. Поява дизайну як нового виду творчої діяльності.
 4. Дизайн архітектурного середовища. 
 5. Інженерний, графічний, промисловий дизайн. 

Питання для самоконтролю 
 1. Розкрийте поняття “архітектура і дизайн”. 
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 2. Архітектурна творчість різних історичних епох (Відродження, ба-
роко, рококо, класицизм, ампір, модерн, конструктивізм, техно).

 2. Нова естетика кінця XIX— початку XX ст. 
 3. Поява дизайну як нового виду творчої діяльності.
 4. Що таке дизайн архітектурного середовища у готелі? 
 5. Інженерний, графічний, промисловий дизайн. 

Теми рефератів
 1. Архітектурна творчість різних історичних епох (Відродження, ба-

роко, рококо, класицизм, ампір, модерн, конструктивізм, техно).
 2. Поява дизайну як нового виду творчої діяльності у готелі.
 3. Дизайн архітектурного середовища готелю. 
 4. Інженерний, графічний, промисловий дизайн у готелі. 

Література: основна [5; 8; 10; 12; 15; 22; 29];
додаткова [10; 40] 

Тема 3. Взаємозв’язок туризму та готельного бізнесу

 1. Системний підхід у вивченні індустрії гостинності. 
 2. Еволюція індустрії гостинності.
 3. Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму і гостинності.
 4. Вплив туризму на розвиток готельного господарства. 
 5. Географія попиту на туристичний і готельний продукти.
 6. Екологія та гостинність. 
 7. Статистика та сезонність туристських потоків. 
 8. Спільні та відмінні риси готельного забезпечення літніх та зимо-

вих туристських потоків. 
 9. Статистичний облік у готельному господарстві.

Питання для самоконтролю 
 1. Який ви знаєте системний підхід у вивченні індустрії гостин-

ності? 
 2. Зазначте етапи еволюції індустрії гостинності.
 3. Розкрийте питання щодо соціальної сфери як зовнішнього сере-

довища туризму і гостинності.
 4. Який має вплив туризм на розвиток готельного господарства? 
 5. Географія попиту на туристичний і готельний продукти.
 6. Яке має значення екологія та гостинність? 
 7. Статистика та сезонність туристських потоків. 
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 8. Спільні та відмінні риси готельного забезпечення літніх та зимо-
вих туристських потоків. 

 9. Статистичний облік у готельному господарстві

Теми рефератів
 1. Системний підхід у вивченні індустрії гостинності. 
 3. Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму і гостинності.
 4. Вплив туризму на розвиток готельного господарства. 
 5. Географія попиту на туристичний і готельний продукти.
 6. Статистика та сезонність туристських потоків. 
 7. Спільні та відмінні риси готельного забезпечення літніх та зимо-

вих туристських потоків. 
 8. Статистичний облік у готельному господарстві.

Література: основна [1; 3; 6; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 20];
додаткова [2; 3; 9; 15; 30; 38] 

Змістовий модуль ІІ. Чинники забезпечення якісних готельних 
послуг, пов’язані з дизайнерськими 
рішеннями

Тема 4. Технологія готельного сервісу 

 1. Готельні послуги як складова частина сфери послуг.
 2. Поняття технології гостинності. 
 3. Сучасна інфраструктура індустрії гостинності. 
 4. Технології, що забезпечують її розвиток.
 5. Уніфікація технологій готельного сервісу.
 6. Розробка нових і перспективних технологій готельного сервісу.

Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть готельні послуги як складові частині сфери послуг.
 2. Розкрийте поняття “технологія гостинності”. 
 3. Визначте, якою є сучасна інфраструктура індустрії гостинності. 
 4. Які технології розвитку гостинності, що забезпечують її розвиток, 

ви знаєте?
 5. Що означає уніфікація технологій готельного сервісу?
 6. Розробка нових і перспективних технологій готельного сервісу.
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Теми рефератів
 1. Готельні послуги як складова частина сфери послуг.
 2. Сучасна інфраструктура індустрії гостинності. 
 3. Технології, що забезпечують розвиток готельних послуг.
 5. Уніфікація технологій готельного сервісу.
 6. Розробка нових і перспективних технологій готельного сервісу

Література: основна [1; 2; 7; 11; 18; 25; 27; 28; 30]
 додаткова [1; 22; 28; 30; 39; 40] 

Тема 5. Архітектура та дизайн готельних комплексів

 1. Сучасні проблеми гармонізації штуч ного середовища. 
 2. Основні види архітектурної та дизайнерської діяльності. 
 3. Нові напрями й стилі у сучасній архітектурі, дизайні та містобуду-

ванні.
 4. Специфічні проблеми архітектури й дизайну сучасних готельних 

комплексів. 

Питання для самоконтролю 
 1. Які ви можите назвати сучасні проблеми гармонізації штуч ного 

середовища? 
 2. Визначити основні види архітектурної та дизайнерської діяль-

ності. 
 3. Назвати нові напрями і стилі у сучасній архітектурі, дизайні та 

містобудуванні.
 4. Які специфічні проблеми архітектури і дизайну сучасних готель-

них комплексів ви назвете? 

Теми рефератів
 1. Сучасні проблеми гармонізації штуч ного середовища у сервісі і 

дизайні готелю. 
 2. Основні види архітектурної та дизайнерської діяльності сервісу і 

дизайні готелю. 
 3. Нові напрями й стилі у сучасній архітектурі, дизайні та містобу-

дуванні.
 4. Специфічні проблеми архітектури й дизайну сучасних готельних 

комплексів. 
Література: основна [3; 10; 12; 15; 22; 29];

додаткова [25; 26] 
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Тема 6. Сучасна архітектура та інтер’єр готелю

 1. Зарубіжний і вітчизняний досвід проектування готельних комп-
лексів. 

 2. Класифікація готельних споруд за видами, типами, поверховістю, 
розташуванням тощо. 

 3. Специфіка проектування та спорудження готелів у містах, при-
міських зонах і на воді.

 4. Композиційні, соціальні та ергономічні основи інтер’єрів. 
 5. Тенден ції розвитку готельного господарства. 

Питання для самоконтролю 
 1. В чому полягає зарубіжний і вітчизняний досвід проектування 

готельних комплексів? 
 2. Класифікація готельних споруд за видами, типами, поверховістю, 

розташуванням тощо. 
 3. Яка специфіка проектування та спорудження готелів у містах, 

приміських зонах і на воді?
 4. Назвіть композиційні, соціальні та ергономічні основи інтер’єрів. 
 5. Визначити тенден ції розвитку готельного господарства. 

 Теми рефератів
 1. Зарубіжний і вітчизняний досвід проектування готельних комп-

лексів. 
 2. Класифікація готельних споруд за видами, типами, поверховістю, 

розташуванням тощо. 
 3. Специфіка проектування та спорудження готелів у містах, при-

міських зонах і на воді.
 4. Композиційні, соціальні та ергономічні основи інтер’єрів. 
 5. Тенден ції розвитку готельного господарства. 

Література: основна [2; 10; 19; 21; 22; 24; 26];
додаткова [15; 16; 18; 28] 

Тема 7. Готельні приміщення та меблі

 1. Основні функціональні групи готельних приміщень, вимоги до їх 
планування рішень та обладнання. 

 2. Вимоги до сучасних меблів. 
 3. Класифікація меблів для різних за функціональним призначен-

ням примі щень у готелях. 



12

 4. Стильові характеристики меблів. 
 5. Композиційні принципи меблювання готельних інтер’єрів. 
 6. Меблювання житлових приміщень готелю. 
 7. Меб лювання приміщень вестибюльної групи. 
 8. Меблювання приміщень ад міністративно-господарського та спе-

ціального призначення. 
 9. Обладнання та меблювання приміщень громадського харчуван-

ня.

Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть основні функціональні групи готельних приміщень; ви-

моги до їх планування рішень та обладнання. 
 2. Які вимоги до сучасних меблів у готельному комплексі? 
 3. Класифікація меблів для різних за функціональним призначен-

ням примі щень у готелях. 
 4. Стильові характеристики меблів. 
 5. Які композиційні принципи меблювання готельних інтер’єрів ви 

назвете? 
 6. Вимоги до меблювання житлових приміщень готелю. 
 7. Особливості меб лювання приміщень вестибюльної групи. 
 8. Вимоги до меблювання приміщень ад міністративно-господарсько-

го та спеціального призначення. 
 9. Вимоги до обладнання та меблювання приміщень громадського 

харчування.

Теми рефератів
 1. Основні функціональні групи готельних приміщень, вимоги до їх 

планування рішень та обладнання. 
 2. Класифікація меблів для різних за функціональним призначен-

ням примі щень у готелях. 
 3. Композиційні принципи меблювання готельних інтер’єрів. 
 4. Меблювання житлових приміщень готелю. 
 5. Меб лювання приміщень вестибюльної групи. 
 6. Меблювання приміщень ад міністративно-господарського та спе-

ціального призначення. 
 7. Обладнання та меблювання приміщень громадського харчуван-

ня.
Література: основна [4–6; 11; 12; 15; 19; 21; 25; 29; 50; 54; 61];

додаткова [20; 24; 29] 
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Тема 8. Використання світла і кольору в оформленні готелів 

 1. Освітлення і колір в архітектурі. 
 2. Загальні відомості про властивості кольору.
 3. Психофізіологічний вплив кольору на людину. 
 4. Використання кольору в інтер’єрі житлових приміщень. 
 5. Розв’язання проблеми кольору у приміщеннях адмі ністративного 

та загального призначення. 
 6. Роль світла в оформленні інтер’єрів приміщень. 
 7. Функціональність та доцільність вирішен ня освітлення в інтер’єрах 

готельних приміщень.

Питання для самоконтролю 
 1. Роль освітлення і кольору в архітектурі готельного комплексу. 
 2. Відомості про властивості кольору готельного комплексу.
 3. Який психофізіологічний вплив кольору на людину у готельному 

комплексі? 
 4. Як використовується колір в інтер’єрі житлових приміщень го-

тельного комплексу?
 5. Як вирішуються проблеми кольору у приміщеннях адміністра-

тивного та загального призначення у готельному комплексі? 
 6. Яка роль світла в оформленні інтер’єрів приміщень готельного 

комплексу? 
 7. Функціональність та доцільність вирішен ня освітлення в 

інтер’єрах готельних приміщень.

Теми рефератів
 1. Освітлення і колір в архітектурі готельного комплексу. 
 3. Психофізіологічний вплив кольору на людину у готельному ком-

плексі.
 4. Використання кольору в інтер’єрі житлових приміщень готельно-

го комплексу. 
 5. Розв’язання проблеми кольору у приміщеннях адмі ністративного 

та загального призначення. 
 6. Роль світла в оформленні інтер’єрів приміщень готельного комп-

лексу. 
 7. Функціональність та доцільність вирішен ня освітлення в 

інтер’єрах готельних приміщень.
Література: основна [2; 8; 10–12; 15; 21; 22; 25; 

27; 29; 36; 60; 66; 75];
додаткова [6; 30; 36; 45] 
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Тема 9. Декоративне мистецтво в художньому оформленні 
інтер’єру та екстер’єру

 1. Використання творів монументального, прикладного і оформлю-
вального мистецтва та предметів народного вжитку в ін тер’єрах 
готелю. 

 2. Вимоги до їх використання (тематика, масштабність, пропорції, 
матеріали тощо). 

 3. Скульптура й живопис: особливості їх розміщення в готельних 
приміщеннях. 

 4. Предмети мистецтва в організації простору готельних ін тер’єрів.
 5. Використання декоративної рослинності в ін тер’єрах готелю, їх 

розміщення та догляд. 
 6. Букети й композиції живих квітів у готельних інтер’єрах.

Питання для самоконтролю 
 1. Як використовуються твори монументального, прикладного і 

оформлювального мистецтва та предметів народного вжитку в ін-
тер’єрах готелю? 

 2. Які вимоги до їх використання (тематика, масштабність, пропор-
ції, матеріали тощо)? 

 3. Скульптура й живопис: особливості їх розміщення в готельних 
приміщеннях. 

 4. Які предмети мистецтва в організації простору готельних ін-
тер’єрів ви можете запропонувати?

 5. Як використовуються декоративна рослинність в ін тер’єрах готе-
лю; розміщення та догляд? 

 6. Букети й композиції живих квітів у готельних інтер’єрах.

Теми рефератів
 1. Використання творів монументального, прикладного і оформлю-

вального мистецтва та предметів народного вжитку в ін тер’єрах 
готелю. 

 2. Вимоги до їх використання (тематика, масштабність, пропорції, 
матеріали тощо). 

 3. Скульптура й живопис: особливості їх розміщення в готельних 
приміщеннях. 

 4. Предмети мистецтва в організації простору готельних ін тер’єрів.
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 5. Використання декоративної рослинності в ін тер’єрах готелю, їх 
розміщення та догляд. 

Література: основна [4; 5; 8; 10; 12; 15; 18; 21; 22; 25; 27];
 додаткова [4; 12; 24; 30; 31; 40] 

Змістовий модуль ІІІ. Стандартизація готельних послуг.  
Уніфікація технології гостинності

Тема 10. Уніфікація технології гостинності 

 1. Структура функціонального процесу готельного сервісу. Техно-
логічні нормативи.

 2. Основний технологічний цикл: якість і культура обслуговування, 
види клінінгових технологій, форма організації праці.

 3. Допоміжні технологічні цикли: контроль за технічним і естетич-
ним станом приміщень, контроль за станом устаткування й об-
ладнання.

 4. Обслуговуючі технологічні цикли: клінінги житлових і нежит-
лових приміщень, ведення білизняного господарства, технології 
резервування та бронювання, інформаційні технології. 

Питання для самоконтролю 
 1. Охарактеризуйте структуру функціонального процесу готельно-

го сервісу. 
 2. Назвіть технологічні нормативи.
 3. Дайте сутнісну характеристику основного технологічного циклу: 

якість і культура обслуговування, види клінінгових технологій, 
форма організації праці.

 4. Дайте характеристику допоміжного технологічного циклу: конт-
роль за технічним і естетичним станом приміщень, контроль за 
станом устаткування й обладнання.

 5. Дайте характеристику обслуговуючим технологічним циклам: 
клінінги житлових і нежитлових приміщень, ведення білизняно-
го господарства, технології резервування та бронювання, інфор-
маційні технології. 

 Теми рефератів
 1. Структура функціонального процесу готельного сервісу. Техно-

логічні нормативи.
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 2. Основний технологічний цикл: якість і культура обслуговування, 
види клінінгових технологій, форма організації праці.

 3. Допоміжні технологічні цикли: контроль за технічним і естетич-
ним станом приміщень, контроль за станом устаткування й об-
ладнання.

 4. Обслуговуючі технологічні цикли: клінінги житлових і нежит-
лових приміщень, ведення білизняного господарства, технології 
резервування та бронювання, інформаційні технології. 

Література: основна [2; 11; 13; 18; 25–28];
додаткова [5; 7; 8; 11; 14; 16; 22; 23; 34] 

Тема 11. Додаткові послуги для клієнтів готелів

 1. Харчування в готельних підприємствах.
 2. Транспортне обслуговування мешканців готелів. 
 3. Класифікація поїздок і транспортних засобів. 
 4. Використання нових видів екологічно чистих транспортних за-

собів. 
 5. Специфіка організації транспортних подорожей на вітчизняних 

і закордонних маршрутах.
 6. Екскурсії, походи й подорожі, що організовуються фахівцями 

для клієнтів готелів. 

Питання для самоконтролю 
 1. Як організовується харчування в готельних підприємствах?
 2. Яке транспортне обслуговування мешканців готелів? 
 3. Класифікація поїздок і транспортних засобів. 
 4. Як проводиться використання нових видів екологічно чистих 

транспортних засобів? 
 5. Специфіка організації транспортних подорожей на вітчизняних 

і закордонних маршрутах.
 6. Як проводяться екскурсії, походи й подорожі, що організову-

ються фахівцями для клієнтів готелів? 

Теми рефератів
 1. Організація харчування в готельних підприємствах.
 2. Транспортне обслуговування мешканців готелів. 
 3. Класифікація поїздок і транспортних засобів. 
 4. Використання нових видів екологічно чистих транспортних за-

собів. 
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 5. Специфіка організації транспортних подорожей на вітчизняних 
і закордонних маршрутах.

 6. Екскурсії, походи й подорожі, що організовуються фахівцями 
для клієнтів готелів. 

Література: основна [11; 18; 23; 27; 30];
 додаткова [13; 25; 26; 35] 

Тема 12. Нормативно-правові, експлуатаційні документи та 
стандарти готельного обслуговування

 1. Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на 
основі класифікаційних стандартів.

 2. Методика формування бази даних засобів розміщення.
 3. Правила користування готелями й надання готельних послуг в 

Україні. 
 4. Міждержавні стандарти туристсько-екскурсійного обслуговуван-

ня.
 5. Міжнародні готельні правила. 
 6. Стандартні правила розміщення.

Питання для самоконтролю 
 1. Дайте характеристику міжрегіональній гармонізації критеріїв го-

тельної класифікації на основі класифікаційних стандартів.
 2. Розкрийте сутнісну характеристику методики формування бази 

даних засобів розміщення.
 3. Які правила користування готелями й надання готельних послуг 

в Україні? 
 4. Які міждержавні стандарти туристсько-екскурсійного обслугову-

вання ви знаєте?
 5. Сутнісна характеристика міжнародних готельних правил. 
 6. Стандартні правила розміщення.

 Теми рефератів
 1. Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на 

основі класифікаційних стандартів.
 2. Методика формування бази даних засобів розміщення.
 3. Правила користування готелями й надання готельних послуг в 

Україні. 
 4. Міждержавні стандарти туристсько-екскурсійного обслуговуван-

ня.
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 5. Міжнародні готельні правила. 
 6. Стандартні правила розміщення.

Література: основна [1–6; 16; 17; 25; 27];
 додаткова [9; 11; 21; 23; 27; 32; 33; 38; 42; 43] 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ 

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють 
теоретичні знання з дисципліни “Сервіс і дизайн у готелі”. Ступінь 
оволодіння теоретичними знаннями студенти доводять виконанням 
практичних завдань.

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-
тичні проблеми з відповідної дисципліни, і студент виконує її піс-
ля вибору тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних 
особливостей навчаль них дисциплін, контрольну роботу виконують 
у формі реферату або контрольного завдання (в якому з’ясовується 
конкретна аналітична ситуація). В окремих випадках поєднуються 
обидві форми контрольної роботи.

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим в проблемному 
плані конкретним науковим завданням, яке передбачає пошук мож-
ливих варіантів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовле-
них специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх ви-
конання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоре тичне обґрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 
його пояс нення та інтерпретація;

4) формулювання висновків із прогнозуванням розвитку процесу 
(явища) в перспективі.

Контрольну роботу виконують студенти самостійно. Вона повин-
на бути логічно та технічно правильно оформленою. Роботу пишуть 
чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований або 
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комп’ютерний варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені 
поля, а сторінки пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у формі 
реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а у формі конт-
рольного завдання — 3–5 сторінок. В кінці роботи подається список 
вико ристаних літературних джерел, студент ставить підпис і дату ви-
конання.

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інсти-
тутів чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контроль-
ну роботу рецензує та оцінює викладач, як правило, за п’ятибальною 
шкалою. При отриманні негативної оцінки роботу і рецензію повер-
тають студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням заува-
жень передають для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо 
контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або не 
повністю, її повертають студенту без перевірки на доопрацювання.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 Індекс групи    
    
  
Прізвище, ім`я, по батькові студента 
    
    
     
Домашня адреса    
    
    
    
    
Найменування організації, посада  
    
    
     

 

Контрольна робота 
 

з дисципліни:        
        
        
        
        
за темою (розділом навчального плану):     
        
        
        
    
Прізвище та ініціали викладача      
        

 

Київ 200  
Київ-2010
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Приклад складання плану контрольної роботи 
реферативного типу

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ (РЕФЕРАТИВНОЇ) РОБОТИ
за темою “Здібності керівника та його авторитет”

Вступ .......................................................................……………………….. 3
1. Здібності керівника та їх характеристика
а) професійно-психологічна підготовленість ……..…………....…. 4
б) організаторські здібності ……………………………………..……........... 7
в) педагогічні здібності ..............……………………………………….........   10
2. Авторитет керівника в колективі
а) вплив авторитету на ефективність керівництва ………….....  12
б) риси особистості авторитетного керівника ......……………….   14
в) шляхи формування авторитету .....…………………………..……….   15
Висновки                         ……………………………………………………………..  18
Список літератури .................……………………………………………………   19

Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований за темою матеріал викладаєть-

ся відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, кожний 
розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається на 
факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональної 
Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Сутність поняття “готельні послуги”.
 2. Сутність поняття “основні готельні послуги”.
 3. Сутність поняття “туристичні послуги”.
 4. Визначити поняття “засіб розміщення”.
 5. Місце міжнародного туризму в сучасній світовій економіці.
 6. Основні та супутні готельні послуги.
 7. Основні причини процесів глобалізації світової економіки.
 8. Основні проблеми, що виникають перед підприємствами готельно-

го бізнесу й туризму у зв’язку з поглибленням глобалізації.
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 9. Вплив, який здійснюють регіональні та глобальні об’єднавчі про-
цеси на розвиток міжнародної готельно-туристичної інфраструк-
тури.

 10. Залежність рівня конкуренції в готельному господарстві від рівня 
економічного розвитку країни.

 11. Спільні та відмінні риси інтернаціоналізації та глобалізації світо-
вого ринку готельних послуг.

 12. Особливості міжнародної конкуренції в сучасних умовах розвитку 
ринку готельних послуг. 

 13. Ергономіка та колористика у оформленні готелів.
 14. Вплив стану розвитку ринку готельних послуг на характер конку-

ренції в галузі.
 15. Регіональні чинники впливу на міжнародний туризм і готельне 

господарство.
 16. Глобальні чинники впливу на міжнародний туризм і готельний біз-

нес.
 17. Роль та місце готелів у розвитку туризму.
 18. Види готелів, що розташовані у туристичних центрах.
 19. Організація та планування сучасної готельної справи.
 20. Зв’язок рівня готельного сервісу та класу (зірковості) готелю.
 21. Чинники впливу на вибір готелю та умов проживання й харчу- 

вання.
 22. Стилістичні підходи до вибору меблів, посуду та іншого обладнан-

ня готельних ресторанів.
 23. Пояснити залежність ціни проживання у засобах розміщення від їх 

форм, видів і сервісу.
 24. Показати співвідношення зміни вартості готельних комплексів від 

їх типів.
 25. Сучасна практика сертифікації готельних послуг в економічно роз-

винених країнах. 
 26. Вплив показника забезпеченості готелями в країні (регіоні) на їх 

сертифікацію.
 27. Використання ресурсів Інтернет у сфері готельного бізнесу й ту-

ризму.
 28. Міжнародні стандарти якості готельних послуг.
 29. Міжнародні сертифікати якості готельних послуг.
 30. Сутність і методи реалізації продуктів готельного бізнесу.
 31. Критерії якості обслуговування гостей.
 32. Організація та проведення екскурсій готельними підприємствами.
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 33. Всесвітня туристична організація (ВТО) і сертифікація готельних 
послуг.

 34. Приватний сектор житла у наданні послуг гостинності.
 35. Міжнародні компанії та ТНК у туристичному та готельному біз-

несі.
 36. Роль готельного бізнесу в глобалізації третинного сектору еконо-

міки.
 37. Інформаційні джерела підтримки праці менеджера готелю.
 38. Сучасні джерела прискорення виконання замовлень і бронювань 

готельних послуг.
 39. Провідні міжнародні виставки туристичного й готельного бізнесу.
 40. Готельне господарство України в контексті підготовки до чемпіо-

нату Європи з футболу Євро — 2012.
 41. Методи підвищення кваліфікації персоналу готельного господарс-

тва.
 42. Концептуальні підходи щодо професійної підготовки працівни-

ків готельного господарства.
 43. Спеціальна освіта фахівців готельного бізнесу.
 44. Міжнародні інформаційні джерела підтримки праці менеджера 

готелю.
 45. Специфічні риси співпраці готельного та рекламного бізнесу.
 46. Сутність і методи реалізації продуктів туристичного та готельно-

го бізнесу.
 47. Співвідношення класичного та модерного в оформленні готелів.
 48. Використання елементів національного мистецтва в готельному 

дизайні.
 49. Використання предметів народного побуту в оформленні готель-

них приміщень.
 50. Використання національного колориту в оздобленні готельних 

ресторанів.
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