
Спеціальність: «Готельно-ресторанна справа»  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  

 
Курс: 4 

Семестр: 7 

Вибір здійснено у 18/19 н. р. 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Цикл професійної  підготовки 

 Пакет №1     

7 семестр 

 

Курортологія (7 сем.) 

 

 

 

 

 
 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

к.пед.н., доц. 

Парфіненко Т.О. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з організації 

ресторанного господарства, організації 

готельного господарства,  Устаткування 

закладів ГРГ, організація туристичної 

діяльності та інш 

10 -100 

 

Івент-менеджмент (7 сем.) 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

к.е.н., доц. 

Більовська О.О. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного 

господарства», «Маркетинг готельного та 

ресторанного господарства», 

«Менеджмент готельного і ресторанного 

господарства» 

10 -100 

 

Нейромаркетинг (7 сем) 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

к.е.н., доцент 

Решетняк О.І. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Маркетинг готельно-

ресторанного господарства», 

«Менеджмент готельно-ресторанного 

господарства», «Психологія реклами» 

10 -100 

8 семетр 



 

Організація туристичної 

діяльності (8 сем.) 

 

 

 
 

 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

к.е.н., доц., 

Крівцова А.С. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Вступ до гостинності», 

«Основи наукових досліджень», 

«Підприємництво»,  «Правове 

регулювання туристичної діяльності», 

«Організація готельного господарства». 

10 -100 

 

Кулінарне мистецтво (8 сем) 

 

 

 

 

 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

К.т.н., доц., 

Гревцева Н.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з 

дисциплін: «Організація ресторанного 

господарства», «Технологія продукції 

ресторанного господарства» 

10 -100 

Організація анімаційних 

послуг (8 сем) 

 

 

 

 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

к.т.н., доц.  Чуйко 

А.М. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного 

господарства» 

10 -100 

Організація виставкової 

діяльності (8 сем) 

 

 

 

 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

 

д.е.н., проф., Жихор 

О.Б. 

задля успішного освоєння курсу здобувач 

вищої освіти має володіти базовими 

знаннями з вступу до гостинності, 

економічної теорії, менеджменту 

готельного та ресторанного господарства, 

маркетингу готельного і ресторанного 

господарства, бухгалтерського обліку, 

бізнес-плануванню в готельно-

ресторанному господарстві, управління 

фінансами в готельно-ресторанному 

господарстві. 

10 -100 

 

Міжнародний туризм (8 сем) 

 

 

 

 

 

 

Кафедра  

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

к.т.н., доц., 

Соколовська О.О. 

Наявність фахових знань студентів, 

спроможність до аналізу та синтезу; 

здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

10 -100 

 Брендинг (8 сем) Кафедра  

міжнародної 

к.е.н., доц., Данько 

Н.І. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

10-100 



електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної справи 

дисциплін, як: «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного 

господарства», «Маркетинг готельного та 

ресторанного господарства», 

«Менеджмент готельного і ресторанного 

господарства» 

 


	Спеціальність: «Готельно-ресторанна справа»

