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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Курс «Інформаційні системи і технології в готельному та 
ресторанному бізнесі» є невід’ємною частиною загальної професійної освіти і є 
необхідним для підготовки висококваліфікованих майбутніх спеціалістів галузі 
сфери обслуговування , формує систему теоретичних знань і практичних навичок з 
впровадження інформаційних технологій у готельному і ресторанному бізнесі; 
сприяє накопиченню студентами знань щодо основних напрямів застосування 
сучасних інформаційних технологій у діяльності підприємств готельного і 
ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань та навичок з 
інформатики та інформаційних технологій, необхідних для підвищення 
ефективності професійної діяльності майбутніх спеціалістів. 

Завдання дисципліни полягає у придбанні і закріплені знань студентами в 
області використання інформаційних технологій і систем в готельно-ресторанної 
діяльності, їх інформаційного та програмного забезпечення; вивчені універсальних 
то спеціалізованих пакетів програм; використані локальних і глобальних мереж; 
освоєні методик і технологій автоматизованого менеджменту і маркетингу, у тому 
числі виражених у міжнародних стандартах. 

 

Результати навчання (компетентності) 
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні компетентності 

(ЗК) 
Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) Результати навчання (РН) 

241 «Готельно-

ресторанна 
справа» 

ЗК 1. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності 
і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку 
предметної області, її місця 

ФК 2. Здатність 
організовувати сервісно-

виробничий процес з 
урахуванням вимог і 
потреб споживачів та 
забезпечувати його 
ефективність. 

РН 7. Організовувати процес 
обслуговування споживачів 
готельних та ресторанних послуг на 
основі використання сучасних 
інформаційних, комунікаційних і 
сервісних технологій та дотримання 
стандартів якості і норм безпеки. 
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у загальній системі знань 
про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, вести 
здоровий спосіб життя. 
ЗК 4. Навички  
Використання 
інформаційних і  
комунікаційних технологій.  
ЗК 5.Здатність працювати в 
команді.  
ЗК 6. Здатність 

спілкуватися державною 
мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК 9. Здатність до 

 абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.  
ЗК 10. Здатність 

застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.  
ЗК 11. Здатність  
спілкуватися іноземною 
мовою. 

 

 

ФК 7. Здатність 
розробляти нові послуги 
(продукцію) з 

використанням 
інноваційних технологій 
виробництва та 

обслуговування 
споживачів.  
 

 

РН 11. Застосовувати сучасні 
інформаційні технології для 
організації роботи закладів 
готельного та ресторанного 
господарства. 
 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Вступ до курсу  
2. Нові інформаційні технології в  готельному і ресторанному бізнесі  
3. Технічні і програмні засоби реалізації інформаційних процесів в готельно-

ресторанному бізнесі  
4. Мережні технології. Глобальнакомп'ютерна мережа Іnternet  

5. Інформаційні технології в керуванні готельним комплексом і ресторанним 
бізнесом  

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Створення та редагування текстового документа. Робота з графічними 
об’єктами 

2. Створення і редагування текстового документа, який містить таблиці 
3. Базові інформаційні технології Excel. Виконання розрахунків в 

електронних таблицях 

4. Створення та оформлення калькуляційних карт 

5. Створення баз даних. Введення та форматування даних 

 

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 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=128562#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B02
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=128562#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B03
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=128562#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B03
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=128456#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B04
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=128456#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B05
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=128456#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B05



