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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи в 

сфері обслуговування» дати здобувачам, майбутнім фахівцям у сфері 

обслуговування, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення 

ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних 

технологій. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Вступ до курсу. Основні напрями розвитку інформаційних 

технологій у сфері обслуговування. 

2. Інформаційні технології в сфері обслуговування на базі MS Office.  

3. Системи автоматизації управління підприємствами сфери 

обслуговування. 

4. Глобальні комп’ютерні мережі: використання інтернет- технологій у 

сфері туристичного бізнесу. 

 



Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Пакети управління підприємствами сфери обслуговування.  

2. Автоматизовані системи на підприємствах сфери обслуговування. 

3. Пакети управління підприємствами. 

4. Ведення документообігу за допомогою Microsoft Word. 

5. Обробка інформації за допомогою Microsoft Excel. 

6. Групова розробка документації в середовищі MS Outlook 
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