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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «HR менеджмент в готельному бізнесі» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми 

«Туризм» 

підготовки магістра 
за спеціальністю 242 «Туризм». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – засвоєння студентами сутності й особливостей управління персоналом 

в готельному підприємстві; закладення основи знань та навичок практичного застосування 

прийомів і методів формування кадрової стратегії, планування, оцінювання та мотивації 

персоналу, регулювання трудової діяльності та управління робочим часом працівників; 

налагодження соціального партнерства. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності. 

ЗК 2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному середовищі.  

ЗК4. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

ЗК5.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

- формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей: 

СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері туризму 

та рекреації.  

СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній 

дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях. 

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти 

туристичною інформацією. 

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів туристичного 

ринку. 

 

1.3. Кількість кредитів 
4 кредитів 

 

1.4. Загальна кількість годин 

120 год. 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 8 год. (2 ауд., 6 дист.) 

Практичні, семінарські заняття 

14 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

90 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання 

- 
 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 
РН1 Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне 

осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.  

РН2 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації. 

РН3 Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної 

діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації. 

РН4 Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його 

стратегічний розвиток на засадах сталості. 

РН5 Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних 

ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку. 

РН6Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати їх 

стратегічного розвитку. 

РН7 Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми взаємодії суб’єктів 

туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

РН8 Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які 

є складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів. 

РН9 Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, 

соціальної і екологічної ефективності. 

РН10 Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола 

проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування. 

РН11 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення 

професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації. 

РН12 Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну політику, 

вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями на національному, регіональному та 

локальному рівнях. 

РН13 Здатність розробляти основні напрямки політики управління людськими ресурсами, 

застосовувати сучасні методи оцінки та технології стимулювання персоналу, пов’язувати стратегії 

управління людським капіталом з бізнес-стратегіями підприємства. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні засади HR-менеджменту готелів 

Сутність HR-менеджменту готелів. Функції управління персоналом і відповідні їм 

завдання. Суб'єкти управління персоналом, розмежування їхніх завдань і координація 

діяльності. Системний підхід до управління персоналом. Організаційна структура 

управління персоналом. Визначення організаційної структури управління персоналом в 

готелях і ресторанах. 

 

Тема 2. Особливості формування колективу на підприємстві готельного бізнесу 

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, 

організаційна та територіальна єдність. Функції колективу та його різновиди в організації. 

Роль керівника та менеджера з персоналу у формуванні колективу. Формування лідерських 

якостей керівника в управлінні персоналом. Принципи та етапи процесу створення 

трудового колективу. Етичні цінності корпоративної культури сучасного підприємств а 

гостинності. Формальна і неформальна структура трудового колективу. Різновиди малих 

груп в управлінні персоналом. Колективний та одноосібний стилі керівництва в організації 

готельного господарства. 

 

Тема 3. Кадрова політика HR-менеджменту готелів 

Поняття та значення кадрової політики в готелі. Фактори, що впливають на формування 

кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової політики за 

основними ознаками. Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст. 

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова 

база для здійснення сучасної кадрової політики в готельному бізнесі. 

 

Тема 4. Планування потреби та набір персоналу в готелях 

Мета та завдання, види планування роботи персоналом на підприємстві. Фактори, що 

впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його 

функції. Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Аналіз внутрішніх та 

зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи нормування ресурсів. 

Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний план працівника 

організації готельного господарства. Структура інформації про персонал. Прогнозування 

персоналу на перспективу. Методи професійного відбору персоналу. Процедури наймання 

персоналу. Виробнича і соціальна адаптація працівників, прийнятих на роботу. Досвід 

планування потреб у персоналі у європейських фірмах. 

 

Тема 5. Оцінювання та атестація персоналу в готелях 

Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. Оцінювання якості 

роботи різних категорій персоналу. Методи оцінювання управлінського персоналу: за 

діловими якостями, за складністю виконуваних функцій, за результатами та цілями 

діяльності. Критерії та різновиди ділового оцінювання працівників: оцінювання результатів 

основної та другорядної діяльності, оцінювання поведінки в колективі, виконання функцій 

з управління колективом та оцінювання результатів роботи підлеглих. Атестація кадрів. 

Етапи процесу атестації кадрів. 

 

Тема 6. Технологія управління розвитком персоналу в готелях 

Розстановка персоналу. Ділова кар'єра. Види кар'єри. Основні моделі кар'єри. Управління 
діловою кар’єрою персоналу. Управління службово-професійним просуванням кадрів. 

Управління кадровим резервом. Рух персоналу. Розвиток персоналу. Компетентність 

працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність. 
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Види навчання. Організація навчання персоналу. Планування соціального розвитку на 

підприємстві. Характеристика основних розділів: вдосконалення умов праці, забезпечення 

високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов працівника, розвиток 

самоуправління тощо. Управління соціальним розвитком колективу. 

 

Тема 7. Мотивація трудової діяльності на підприємстві готельного бізнесу 

Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, 

спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. Моральне, соціальне та матеріальне 

стимулювання. 

 

Тема 8. Тайм-менеджмент як інструмент HR-менеджменту готелів 

Зміст та призначення тайм-менеджменту. Основні технології тайм-менеджменту. 

Інтенсивність та продуктивність роботи в готелі. Принципи та завдання тайм- 

менеджменту. Корпоративний тайм-менеджмент. Особистий тайм-менеджмент. 

Організація робочого простору. Раціональне використання часу очікування. Робочий час 

працівника готелю. 

 

Тема 9. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 

Роль керівника в організації. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як 

до лідера. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Потреби 

(первинні та вторинні), ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації 

трудової поведінки. 

Соціально-психологічний клімат у колективі. Закономірності формування позитивного 

соціально-психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічні резерви колективу 

і методи їх використання для підвищення ефективності та поліпшення якості праці. 

Стресові фактори й управління ними. Типи та причини конфліктів. Позитивні і негативні 

функції конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. 

 

Тема 10. Інформатизація HR-менеджменту готелів 

Інформатизація управління готелями. Сучасні програмні продукти для інформатизації 

управління персоналом. Автоматизоване робоче місце фахівця з управління персоналом. 

Завдання автоматизації управління персоналом. Класифікація і функціональність HRM- 

систем. Компоненти інформаційних систем. Механізми управління операційною 

діяльністю готелів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо 

го 

у тому числі усьо 

го 

у тому числі 

л п л 

а 
б. 

ін 

д. 

с. 

р. 

л п ла 

б. 

інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теоретичні 

засади HR- 
менеджменту готелів 

12 2 1   9 12 2    10 

Тема 2. Особливості 

формування колективу 

на підприємстві 
готельного бізнесу 

12 2 1   9 12 2    10 

Тема 3. Кадрова 
політика HR- 

менеджменту готелів 

12 1 1   10 12     12 

Тема 4. Планування 
потреби та набір 
персоналу в готелях 

12 2 1   9 12     12 

Тема 5. Оцінювання та 
атестація персоналу в 

готелях 

12 1 1   10 12 2    10 

Тема 6. Технологія 
Управління розвитком 

персоналу в готелях 

12 2 2   8 12     12 

Тема 7. Мотивація 
трудової діяльності на 
підприємстві 

готельного бізнесу 

12 2 2   8 12     12 

Тема 8. Тайм- 

Менеджмент як 

інструмент HR- 

менеджменту готелів 

12 1 2   9 12 2    10 

Тема 9. Соціально- 
психологічні  аспекти 
управління персоналом 

12 2 2   8 12     12 

Тема 10. 
Інформатизація HR- 

менеджменту готелів 

12 1 1   10 12     12 

Усього годин 120 16 14   90 120 8    112 
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Теоретичні засади HR-менеджменту готелів 1 

2 Тема 2. Особливості формування колективу на підприємстві 
готельного бізнесу 

1 

3 Тема 3. Кадрова політика HR-менеджменту готелів 1 

4 Тема 4. Планування потреби та набір персоналу в готелях 1 

5 Тема 5. Оцінювання та атестація персоналу в готелях 1 

6 Тема 6. Технологія управління розвитком персоналу в готелях 2 

7 Тема 7. Мотивація трудової діяльності на підприємстві готельного 
бізнесу 

2 

8 Тема 8. Тайм-менеджмент як інструмент HR-менеджменту готелів 2 

9 Тема 9. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 2 

10 Тема 10. Інформатизація HR-менеджменту готелів 1 

 Разом 14 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 
рекомендованої літератури з теми «Теоретичні засади HR- 

менеджменту готелів» 

9 10 

2 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 

рекомендованої літератури з теми «Особливості формування 
колективу на підприємстві готельного бізнесу» 

9 10 

3 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 
рекомендованої літератури з теми «Кадрова політика HR- 

менеджменту готелів» 

10 12 

4 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 

рекомендованої літератури з теми «Планування потреби та 
набір персоналу в готелях» 

9 12 

5 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 
рекомендованої літератури з теми «Оцінювання та атестація 

персоналу в готелях» 

10 10 

6 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 
рекомендованої літератури з теми «Технологія управління 

розвитком персоналу в готелях» 

8 12 

7 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Мотивація трудової 
діяльності на підприємстві готельного бізнесу» 

8 12 

8 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 
Рекомендованої неджменту готелів» 

9 10 

9 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 

рекомендованої літератури з теми «Соціально-психологічні 
аспекти управління персоналом» 

8 12 

10 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової 10 12 
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 Рекомендованої літератури з теми «Інформатизація HR- 
менеджменту готелів» 

  

 Разом 90 112 
 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання в межах дисципліни «HR менеджмент в готельному бізнесі» 

навчальним планом не передбачене. 

 

7. Методи навчання 

Методи навчання – взаємодія між викладачем і студентом, під час якої відбувається 

передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до студента, а також 

самостійної та індивідуальної роботи студента. При проведенні визначених планом видів 

занять використовуються такі методи: 

1. Під час викладення навчального матеріалу: – словесні (бесіда, пояснення, 

розповідь, інструктаж); – наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження); – практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи). 

2. За організаційним характером навчання: – методи організації та здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності; – методи стимулювання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності; – методи контролю та самоконтролю у навчанні; – бінарні 

(поєднання теоретичного, наочного, практичного) методи навчання. 

3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно- 

дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо. 

 
8. Методи контролю 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення 

оцінок за усіма формами проведення занять. 
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час практичних занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Загальна оцінка з дисципліни визначається як сукупність балів, що студент отримує 
за змістовні модулі та модульний контроль. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування з 

основних навчальних елементів змістовних тем. Сума балів, які студент денної форми 

навчання може набрати дорівнює 60. 

Підсумковий контроль здійснюється у форму екзамену. До екзамену допускаються 

студенти, які мають достатню кількість балів з поточного контролю та написання і захисту 

контрольної роботи. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних 

завдань становить 40. 

Підсумковий контроль представлений у вигляді тестових питань. 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел під час заліку студент на вимогу 
викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач 

одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі», режим 

доступу: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5754  

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5754
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Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума контрольних оцінок 

та балів, отриманих за результатами поточного та підсумкового семестрового контролю. 

Загальна сума балів підсумкового семестрового контролю складає 100. 

 

9. Схема нарахування балів 

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі екзамену з 
екзаменаційною роботою: 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

Разом 
Екзаменаційна 

робота 

 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Поточний 
контроль 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20  

60 
40 

(мінімум – 20) 

100 

(мінімум 
– 50) 

60 (мінімум – 30) 

Т1, Т2 ... Т10 – змістові теми. 

 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни 

Поточний контроль протягом семестру – 60 балів. 

З них: 

– активна робота на семінарських заняттях – 40 балів (4 бали кожне семінарське); 
– поточний контроль – 20 балів. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

 

Критерії оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 

Усний виступ, 

виконання 

письмового 
завдання 

 
Критерії оцінювання 

 
 

4 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. 

 

 

3 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 
незначні помилки. 

 
 

2 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 
необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. 

 
 

1 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності. 

0,5 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 
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 більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 
допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти,  не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Доповнення виступу: 

2 бали – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко визначили його 

зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї та положення, 

що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи 

щодо основних положень даної теми. 

1 бал отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що доповнює зміст 

виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну думку. 
Суттєві запитання до доповідачів: 

2     бали   отримують   студенти,   які   своїм   запитанням   до   виступаючого   суттєво 
і конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми. 

1 бал отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають додаткової 

інформації з ключових проблем теми, що розглядається. 

Ведення опорного конспекту лекції: 

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в якому у стисло 

і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі основних понять і положень, 

що структурно й логічно пов’язані між собою. Дані поняття та положення є лише опорними 

сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати студенти під час 

лекції. Його ведення сприяє системному і глибокому засвоєнню навчального матеріалу, 

дозволяє простежити структурні зв’язки між різними поняттями, положеннями, 

концепціями, проблемами, теоріями тощо. 

Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи власноруч. Під час 

аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні тези лекції та пояснення викладача 

у визначеному в конспекті полі. Під час самостійної роботи рекомендується доповнити 

записи лекції та завершити виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та 

ОКЛ. 

2 бали нараховуються студентам, які в повному обсязі самостійно і творчо опрацювали всі 

питання лекції і вільно володіють її змістом. 

1 бал нараховується студентам, які опрацювали лише окремі питання лекції і не достатньо 

вільно володіють її змістом. 

 

Критерії поточного контролю знань студентів 

Поточний контроль проводиться з метою визначення стану успішності здобувачів вищої 

освіти за період теоретичного навчання. Поточний контроль знань студентів здійснюється 

через проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного 

тестування. 

Письмова 

контрольна 

робота або 
тестування 

 
Критерії оцінювання 

15-20 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

10-14 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
зміст під час письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 



12 
 

 

 літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

5-9 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

1-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 
неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 
вирішив жодного тестового завдання. 

 

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (заліку): виконання 

контрольної роботи, виконання поточного контролю у вигляді тестів за результатами яких 

він набрав не менше 30 балів. 

 
Підсумковий семестровий контроль 

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання 

здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку та 

екзамену. На підсумковий семестровий контроль виносяться питання, що передбачають 

перевірку розуміння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни в цілому 

та рівня сформованості відповідних компетентностей після опанування курсу. 

Підсумковий контроль оцінюється у 40 балів та представлений у вигляді тестових 

питань. 

За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для одержання екзамену, 

становить 50 балів. Національна шкала ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у 

складі потоку/курсу: 

– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної дисципліни на 

творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, опанували рекомендовану 

літературу, виставляють оцінку 90-100 балів. При цьому оцінку – 100 балів, як виняток, 

можуть отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за програмою 

дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за тематикою курсу, стали 

призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях тощо; 

– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому 

рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку 70-89 балів; 

– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння навчальною 

програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при відповідях допускають помилки, 

ставлять оцінку 50-69 балів; 

– здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали незадовільні 

оцінки (49 та нижче), повинні додатково виконати індивідуальні завдання для підвищення 

рівня своїх знань і повторно перескласти підсумковий контроль. 
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Для дистанційної форми навчання 

Вид навчальної діяльності 
Максимальна 
кількість балів 

Мінімальна 
кількість балів 

Проміжний поточний контроль 40 20 

Індивідуальне завдання 20 10 

Поточний контроль 60 30 

Підсумковий семестровий екзаменаційний 
контроль 

40 20 

Підсумковий контроль 40 20 

ВСЬОГО 100 50 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 
оцінювання 

90 – 100 відмінно  
 

зараховано 
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги. 

2. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. 

3. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення. 

4. ДСТУ 3279- 95 Стандартизація послуг. Основні положення. 

5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання 

готельних послуг (Наказ Державної туристичної адміністрації України 16.03.04, № 19). URL: 

http//rada.gov.ua/pravo 

6. Про туризм № 324/95-вр від 15.09.95 р. та Про внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про туризм» від 18.11.03 р. URL: http//rada.gov.ua./pravo. 

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. «Про схвалення 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 

8. Босовська М.,   Бовш Л. Менторинг у HR-менеджменті готелю. Університетські 

наукові записки, 2021, № 3 (81), С. 76-86.   

9. Інноваційні технології в готельному господарстві: основи теорії : навчальний 

посібник / Т. В. Капліна, В. М. Столярчук, Л. П. Малюк, А. С. Капліна. Полтава : ПУЕТ, 2018. 

357 с. 

10. Леонова О. Основи HR: онбординг/адаптація  персоналу (06.02.2019). Hurma. URL 

: https://bit.ly/3C4uY09.   

11. Липич Л., Хилуха О., Кушнір М. Коучинг як форма розвитку «м’яких» 

компетенцій працівників підприємства. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 2 

(68). С. 140–146. http://doi.org/10.32836/2521-666x/2020-68-25 . 

12. Любчук О. К. Організація туризму. Основи туризмознавства: навч. посібник. 

Маріуполь : ГВУЗ «ПДТУ», 2018. 154 с 

13. Охота В.І. (2020). Зарубіжний досвід управління персоналом в готельно-

ресторанному бізнесі. Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. № 3-4 (83). С. 127-

132. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.18 

14. Основи туризмознавства: навчальний посібник / Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; уклад.: О. В. Литвин, М. Г. Акулов. Умань : Візаві, 2019. 169 с. 

15. Федорова Ю., Бантуш Л., Удовікова Н. Коучинг як ефективний інструмент 

управління проєктними командами. Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка. 

2020. Том 9, № 18. http://doi.org/10.33296/2707-0654-9(18)-13.  

16. Youde A. E-tutoring. The Emotionally  Intelligent Online Tutor: Effective Tutoring in 

Blended and Distance Learning Environments (1st ed.). Routledge, 2020. Pp. 1-10. 

http://doi.org/10.4324/9780429322389-1.  

17. Lazrag M. A Multi-agent Architecture for an Intelligent Tutoring System. Journal of 

Advanced Research in Dynamical and Control Systems.  Institute of Advanced Scientific Research. 

2020.  Vol. 12, 04-Spec. Issue, Pp. 997–1000. http://doi.org/10.5373/jardcs/v12sp4/20201572.  

18. Krásna S, Barnová S. E-coaching,e-mentoring and e-tutoring  in working activities of  a  

university  teacher.  Conference: Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel – vzdělávání, 

praktiky, pozice. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities; 2019. URL : 

https://bit.ly/3CTU17c; http://doi.org/10.7441/vu.2019.4. 

19. Irby B. J. Editor’s Overview: Differences and Similarities with Mentoring, 

Tutoring, and Coaching. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning. 2018. Vol. 26, 

Issue 2. Pp. 115–21. http://doi.org/10.1080/13611267.2018.1489237. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.18
http://doi.org/10.7441/vu.2019.4
http://doi.org/10.1080/13611267.2018.1489237
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20. Deloitte  2021  Global  Human  Capital  Trends  Report.  Deloitte  Touche Tohmatsu. 

URL : https://bit.ly/3keZFtk.   

Допоміжна література 

21. Бабіна Н. І. Застосування коуч інструментів в управлінні персоналом українських 

підприємств готельного сервісу. Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади 

ефективності функціонування і розвитку підприємств / за заг. ред. А. А. Жигіря. Бердянськ : 

БДПУ, 2016. ІSBN 978-617-7291-79-3. С. 374–392. 

22. Бурачек І. В., Ярмолюк Д. І. Коучинг на підприємстві: обґрунтування 

ефективності. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5(16).  

23. C. 126–132. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-20.   

24. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. Основи туризмознавства : 

навчальний посібник. Київ: Видавець ФО-П Піча Ю.В., 2022. 246 с. 

25. Какічев С. В., Ліщитович Л. І. Новий світовий лад – електронна цивілізація: 

моногр. К. : КВІЦ, 2017. 200 с. 

26. Шкільняк М.М., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків І.О. 

Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017. – 252 с 

27. Поворознюк І. М. Ефективна система мотивації персоналу індустрії гостинності – 

запорука успіху на ринку послуг. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2017. № 3. С. 204-212. 

28.  Шостак Л. В., Болодан Є. О. Зарубіжний досвід управління персоналом. 

Приазовський економічний вісник. 2018. № 3(08). С. 94-99. 

29. Alderton М. (2016) How virtual reality will transform meeting. Successful Meetings 

Publishing, Availabe at: http://www.successfulmeetings.com/Strategy/ Technology- 

Solutions/Virtual-RealityMeetings-Events-Destination-Marketing/ 

30. Hotels 2020: Welcoming tomorrow’s guests. Avaliabe at: 

https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article- 

pdfs/2015/gt_hotelfutures_lowres.pdf 

31. Hotel management and operations / edited by Denney G. Rutherford, Ivar Haglund, and 

Michael J. O’Fallon. 4 th ed. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007. 

р. 498 

32. Kumar Varun, Bhargava Indu (2015) Internal marketing: A tool for success of Hotel 

Industry. Advances in Management. Indore 8.4, 1-2. 

 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua. 

2. Державне агентство України з туризму та курортів. Офіційний сайт. – Режим 
доступу : http://www.tourism.gov.ua. 

3. Національна туристична організація України (НТО). Офіційний сайт. – Режим 

доступу : http://www.ntoukraine.org/ 

4. Офіційний веб-портал Верховної ради України. – Режим доступу : http://rada.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) – Режим доступу : 

http://www2.unwto.org 
6. Офіційний сайт Всесвітньої Ради з туризму та подорожей (WTTC) – Режим доступу 

: http://www.wttc.org 
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11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою 

навчання  або повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається 

можливість скласти екзамен в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «HR менеджмент в готельному бізнесі», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5754  

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5754

