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Загальна кількість годин
90
Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна «Електронні системи в галузі» спрямована на
формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних та
фахових компетентностей у галузі інформаційних технологій, що знадобляться їм
під час виконання професійних обов’язків. Впровадження електронних систем та
веб-технологій на підприємствах готельно-ресторанного напрямку діяльності, є
важливою умовою її успішного функціонування. З урахуванням тенденцій розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій, дисципліна зоорієнтована на вивчення
таких питань, як: автоматизація документообігу на підприємстві, автоматизація
управління готельним комплексом, електронні системи для управління готелем,
електронні системи для управління рестораном, електронні системи взаємодії з
клієнтами, інтернет-сервіси бронювання і резервування, CRM системи бронювання і
резервування
Метою вивчення дисципліни є надання студентам, майбутнім фахівцям у
сфері управління туристичним і готельним бізнесом, комплекс знань, умінь і
навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за
допомогою мережевих та комп’ютерних електронних систем.
Завдання дисципліни ознайомити студента з програмним забезпеченням, що
використовується у готельному та ресторанному бізнесі; розглянути застосування
веб-сервісів та електронних у готельному та ресторанному бізнесу; дати здобувачам
вищої освіти систематизовані знання про автоматизовані системи бронювання і
резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни
Спеціальність
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Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові)
компетентності (ФК)

ЗК3.
Здатність
навчатися
і
оволодівати
сучасними
знаннями
ЗК4.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій
ЗК10.
Здатність
застосовувати
знання
у
практичних
ситуаціях

ФК2.
Здатність
організовувати
сервісно-виробничий
процес з урахуванням
вимог
і
потреб
споживачів
та
забезпечити
його
ефективність
ФК4.
Здатність
формувати
і
реалізовувати
ефективні зовнішні і
внутрішні комунікації
на
підприємствах
сфери
гостинності,
навички взаємодії.

Результати навчання (РН)

РН07. Організовувати процес
обслуговування
споживачів
готельних та ресторанних послуг
на основі використання сучасних
інформаційних, комунікаційних
та сервісних технологій та
дотримання стандартів якості і
норм безпеки.
РН11.
Застосовувати
сучасні
інформаційні
технології
для
організації
роботи
закладів
готельного
та
ресторанного
господарства

Soft skills:
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування;
спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови
відносин у команді;
- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися;
уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;
- лідерські якості: уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету,
планувати;
- особисті якості: креативне й критичне мислення; повага до колег.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Орієнтовний перелік тем лекцій
Автоматизація документообігу на підприємстві
Автоматизація управління готельним комплексом
Електронні системи для управління готелем
Електронні системи для управління рестораном
Електронні системи взаємодії з клієнтами
Інтернет-сервіси бронювання і резервування
Автоматизовані системи бронювання і резервування
Орієнтовний перелік тем практичних занять
Електронні системи та програмні комплекси управління готельно-ресторанним
бізнесом
Аналіз переваг та недоліків електронних систем в галузі
Можливості системи 1С-Рарус: Управління готелем
Система Poster POS: робота з інгредієнтами та меню
Система Poster POS: складські операції
Можливості Microsoft Dynamics CRM
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7. Електронні системи бронювання та резервування житла та квитків
Політика курсу
 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій
або на Освітньому порталі університеті.
 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції,
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за
погодженням із викладачем курсу.
 Списування під час виконання контрольних заходів, екзамену заборонені,
зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо.
 Розроблені презентації мають бути авторськими.
 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність,
виконувати графік освітнього процесу.

1.
2.

3.

4.

5.
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