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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1.1 – Опис навчальної дисципліни «Служба матеріально-технічного забез-

печення готелю» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 

освітня програма «Готельно-ресторанна справа» (термін навчання 1 рік 10 місяців)  
 Місце у структу-

рно-логічній схе-

мі підготовки 

Пререквізити: «Основи готельної індустрії», «Безпека життєдіяльності 

та охорони праці в готельній та ресторанній індустрії» 

Постреквізити: «Технологія клінінгового обслуговування», «Техно-

логічний практикум», «Основи ресторанного обслуговування» 

Мова викладання українська 

Статус дисципліни обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 1/2 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 4/2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр 120. 

- лекції: 2 семестр 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр 32 

- самостійна робота: 2 семестр 72 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

Заочна форма навчання:  

- лекції: 2 семестр 8 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр 6 

- самостійна робота: 2 семестр 106 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

 

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисци-

пліна, програмні результати навчання 

 

Мета: набуття майбутніми спеціалістами сфери обслуговування готельно-

ресторанного бізнесу глибоких знань із матеріально-технічного забезпечення готе-

лів, аналізу стану матеріальних ресурсів підприємств готельного господарства для 

створення високого рівня комфорту споживачів готельних послуг. 

 

Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисцип-

ліна, програмні результати навчання 

 

Компетентності, якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання  

 
ЗК 09. Здатність застосовувати знання у 

 практичних ситуаціях. 

СК 08. Здатність здійснювати організацію,  

постачання, збереження та раціонального 

 використання просторових і матеріальних  

ресурсів 

РН 08.  Організовувати процес постачання, збере-

ження та раціонального використання просторо-

вих і матеріальних ресурсів готельно-

ресторанного господарства. 

РН 12. Виконувати самостійно завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Структура і функції служби матеріально-технічного забезпечення 

готелю (МТЗГ). Загальна характеристика служби МТЗГ (структура, функції) на 

прикладах готелів Полтавського регіону. План МТЗГ. Методи розрахунку потреби 

готелів  у матеріальних ресурсах. Сучасні форми та системи забезпечення ма-

теріальними ресурсами. Господарські зв’язки у матеріально-технічному забезпе-

ченні підприємства. 

Тема 2. Виробничі запаси матеріальних ресурсів.  Сутність та принципи но-

рмування  витрати матеріальних ресурсів в умовах ринку. Сутність виробничих за-

пасів та їх види. Нормування виробничих запасів матеріальних ресурсів. Показники 

рівня та обіговості виробничих запасів на підприємстві. Транспортування товарно-

матеріальних ресурсів. 

Тема 3. Шляхи покращення забезпеченості готелю матеріальними ресур-

сами. Дослідження внутрішньо-виробничих резервів економії матеріальних ре-

сурсів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Показники ефек-

тивності матеріальних ресурсів. Послідовність аналізу показників. Ефективність ви-

користання та основні джерела поновлення основних фондів. Шляхи економії та 

раціонального використання матеріальних ресурсів в готельному комплексі. 

    Тема 4. Білизняне господарство готелю. Білизняне господарство, його харак-

теристика. Норми забезпеченості готелю білизною. Організація роботи білизняної. 

Вимоги до білизни готелів. Складання актів на експлуатацію та списання білиз-

ни.Правила і види маркування постільної білизни. 

Тема 5. Організація забезпечення товарно-матеріальних ресурсів рестора-

ну при готелі. Організація процесу постачання товарно-матеріальних ре-

сурсів ресторану. Відповідальні особи за проведення логістики у ресторані. Ор-

ганізація прийому товарно-матеріальних ресурсів . Облік і внутрішнє переміщення 

товарно-матеріальних ресурсів ресторану. 

Тема 6. Інженерно-технічне обладнання готелів. Сучасне обладнання систе-

ми водопостачання та каналізації готельно-ресторанних комплексів. Санітарно-

технічне обладнання готелів. Нормування витрат води та стоків у готелі.Сучасні си-

стеми опалення.Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Електропостачання 

та освітлення. Нормування витрат на енергоносіїї в готелі.  Нетрадиційні джерела 

електропостачання. Шляхи зменшення енерговитат в готелі. Сміттєпровід, білизно-

провід та ліфтове господарство готелю. 

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення служби безпеки в готелі. Ха-

рактеристики системи заходів щодо безпеки готелю. Головні загрози безпеки. Охо-

ронні системи. Охоронна сигналізація. Пожежна сигналізація. Засоби і системи по-

жежегасіння. 

Тема 8. Матеріально-технічне забезпечення прибиральних робіт навко-

лишньої території  і вестибюльної групи приміщень. Загальна характеристика 

стану прилеглої території готелю. Види прибиральних робіт в залежності від сезону. 

Прибирання вестибюлів, холів. Інвентар для виконання прибиральних робіт. Еко-

клінінг у готельному господарстві. 



Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1 - Тематичний план навчальної дисципліни «Служба матеріально-технічного забезпечення готелю» для студентів спеці-

альності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» (термін навчання 4 роки) 

Назва теми  
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ського, практичного або лабо-
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1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЮ ТОВАРНО- МАТЕРІАЛЬНИМИ  РЕСУРСАМИ» 
Тема 1. Структура і функції служби 

матеріально-технічного забезпечення 

готелю (МТЗГ) 

1.Загальна характеристика служби МТЗГ 

(структура, функції) на прикладах готельних 

господарств Полтавського регіону.  

2. План МТЗГ.  

3. Методи розрахунку потреби готелів  у 

матеріальних ресурсах. 

4. Сучасні форми та системи забезпе-

чення матеріальними ресурсами. 

5. Господарські зв’язки у матеріально-

технічному забезпеченні підприєм-

ства. 

2 Практичне заняття 1.  

«Забезпечення готелю           товарно - 

матеріальними ресурсами (ТМР)» 

1. Ознайомлення та аналіз функцій 

служби матеріально-технічного забез-

печення підприємства. 

2. Аналіз систем  постачання ма-

теріальних ресурсів. 

3. Ознайомлення з типовим договором 

на поставку товарно-матеріальних ре-

сурсів. 

 

2 

 

1. Виконати завдання 1-3  

(стор.4-5 [4]). 

2.Провести самоаналіз якості 

засвоєння матеріалу, давши 

відповіді на «Контрольні за-

питання для самостійної оцін-

ки якості засвоєння теми» 

(стор. 4 [4]). 

3. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгля-

нутим в темі 1. 

9 

Тема 2. Виробничі запаси матеріаль-

них ресурсів 

1. 1.Сутність та принципи нормування 

 витрати матеріальних ресурсів в умовах 

ринку. 

2. Сутність виробничих запасів та їх види. 

3. Нормування виробничих запасів ма-

теріальних ресурсів. 

4. Показники рівня та обіговості виробни-

чих запасів на підприємстві. 

5. Транспортування товарно-

матеріальних ресурсів. 
 

2 Практичне заняття 2. 

«Методика нормування та розраху-

нок запасів матеріальних ресурсів го-

телю» 
1.Опрацювання методики складання 

плану забезпечення готелю товарно-

матеріальними ресурсами. 

2. Ознайомлення з основними етапами 

вибору постачальників для забезпе-

чення готелю товарно-матеріальними 

ресурсами. 

3.Порівняльна характеристика різних 

видів транспортних засобів для 

4 1. Виконати завдання 1-2  

(стор.9 [4]). 

2.Провести самоаналіз якості 

засвоєння матеріалу, давши 

відповіді на «Контрольні за-

питання для самостійної оцін-

ки якості засвоєння теми» 

(стор. 8 [4]). 

3. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгля-

нутим в темі 2. 

9 
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транспортування товарно-

матеріальних ресурсів. 

Тема 3. Шляхи покращення забезпе-

ченості готелю матеріальними ресур-

сами 

1. Дослідження внутрішньовиробничих 

резервів економії матеріальних ре-

сурсів. 

2. Аналіз ефективності використання ма-

теріальних ресурсів. 

3. Показники ефективності матеріальних 

ресурсів. 

   4.Ефективність використання та основні 

джерела поновлення основних фондів. 

 

2 Практичне заняття 3. 

«  «Аналіз використання матеріальних 

ресурсів на підприємстві готельного 

господарства» 

1.Система показників використання ма-

теріальних ресурсів. 

2. Послідовність аналізу показників. 

3.Шляхи економії та раціонального ви-

користання матеріальних ресурсів в го-

тельному комплексі. 

   

 

4 1. Виконати завдання 1-2  

(стор.12 [4]). 

2.Провести самоаналіз якості 

засвоєння матеріалу, давши 

відповіді на «Контрольні за-

питання для самостійної оцін-

ки якості засвоєння теми» 

(стор. 12 [4]). 

3. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгля-

нутим в темі 3. 

9 

Тема 4. Білизняне господарство готелю 

1. Білизняне господарство, його характе-

ристика. Норми забезпеченості готелю 

білизною. 

2. Організація роботи білизняної. 

3. Вимоги до білизни готелів. Складання 

актів на експлуатацію та списання 

білизни. 

4. Правила і види маркування постільної 

білизни. 

2 Практичне заняття 4. 

«Білизняне господарство готелю» 

1. Основні принципи ведення білизня-

ного господарства готелю.   

2.Організація роботи власної пральні в 

готелі. 

4 1. Виконати завдання 1-4  

(стор.15-16 [4]). 

2.Провести самоаналіз якості 

засвоєння матеріалу, давши 

відповіді на «Контрольні за-

питання для самостійної оцін-

ки якості засвоєння теми» 

(стор. 15 [4]). 

3. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгля-

нутим в темі 4.  

 

9 

Тема 5. Організація забезпечення то-

варно-матеріальних ресурсів ресто-

рану при готелі 

1. Організація процесу постачання 

ТМР ресторану. 

2. Відповідальні особи за проведення 

логістики у ресторані. 

2 Практичні заняття 5 

«Товарно-матеріальні ресурси ресто-

рану при готелі» 

1. Сучасне торгово-технологічне устат-

кування ресторанів, кафе, барів при го-

тельних комплексах. 

2.Ознайомлення з типовим договором 

4 1. Виконати завдання 1-4  (стор.17-

18 [4]). 

2.Провести самоаналіз якості засво-

єння матеріалу, давши відповіді на 

«Контрольні запитання для само-

стійної оцінки якості засвоєння те-

ми» (стор. 17 [4]). 

3. У дистанційному курсі виконати 

9 
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3. Організація прийому ТМР. 

4.  Облік і внутрішнє переміщення това-

рно-матеріальних ресурсів ресторану. 

 

між постачальником ТМР та 

відповідальною особою готелю.  

3. Документи, що беруть учать в опе-

раціях з продажу і відправки ТМР. 

тестовий самоконтроль знань за ма-

теріалом, позглянутим в темі 5. 

4.Підготуватись до модульної конт-

рольної роботи. 

МОДУЛЬ 2 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЮ  ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИМИ   РЕСУРСАМИ» 
Тема 6. Інженерно-технічне обладнан-

ня готелів 

1. Сучасне обладнання системи водопо-

стачання та каналізації готельно-

ресторанних комплексів. 

2. Сучасні системи опалення. 

3. Системи вентиляції і кондиціонуван-

ня повітря. 

4. Електропостачання та освітлення. 

5. Сміттєпровід, білизнопровід та ліф-

тове господарство готелю. 

 

2 Практичні заняття 6 

«Методики  розрахунку витрат  води, 

стоків та  енергоносіїв в 

 готелі» 

1.Сучасне санітарно-технічне облад-

нання готелів. 

2.Опрацювання методики нормування  

витрат на водопостачання та стоки в го-

телі. 

3.Опрацювання методики нормування 

витрат на опалення в готелі  
готельного господарства. 

Практичні заняття 7 

«Особливості нормування витрат 

електроенергії у готельному ком-

плексі» 

1. Сучасне слабкострумове господар-

ство готелю 

2.Витрати електоенергії на побутові 

прилади в готелі. 

3. Ознайомлення з методикою нор-

мування витвират на енергопостачання 

в готелі. 

Практичні заняття 8 

«Шляхи зменшення енерговитрат та 

ресурсозберігаючі технологій у готе-

лях» 

1. Ресурсозберігаючі технології і сучасні 

енергозберігаючі матеріальні ресурси 

для готелю. 

2 
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2 

1. Виконати завдання 1-2  

(стор.25-26 [4]), завдання1 ( 

стор.31[4]). 

2.Провести самоаналіз якості 

засвоєння матеріалу, давши 

відповіді на «Контрольні за-

питання для самостійної оцін-

ки якості засвоєння теми» 

(стор. 31 [4]). 

3.Нетрадиційні джерела 

енергопостачання у готельних 

комплексах. 

4. Підготувати презетаційну 

доповідь  «Шляхи зменшення 

енерговитрат та ресурсозбері-

гаючі технології в готелях» 

5. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгляну-

тим в темі 6. 
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2. Розрахунок сонячного колектора для 

гарячого водпостачання міні-готелів. 

Тема 7. Матеріально-технічне забезпе-

чення служби безпеки в готелі 

1.Характеристики системи заходів щодо 

безпеки готелю. 

2.Охоронні системи.  

3.Охоронна сигналізація. 

 4.Пожежна сигналізація. 

 5.Засоби і системи пожежегасіння. 

 

2 Практичне заняття 9 

«Матеріально-технічне забезпечення 

служби безпеки в готелі» 

1. Головні загрози безпеки готельного 

господарства. 

2.Захист підготовлених презентаційних 

доповідей за темою. 

4 1.Виконати завдання 1 

(стор.33[4]). 

2.Підготувати презетаційну 

доповідь  за однією з тем ( 

стор.32-33[4]). 

3. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгля-

нутим в темі 7. 

6 

Тема 8. Матеріально-технічне забезпе-

чення прибиральних робіт навко-

лишньої території  і вестибюльної гру-

пи приміщень 

приміщень 

1.Загальна характеристика стану прилег-

лої території готелю. Види прибиральних 

робіт в залежності від сезону. 

2.Прибирання вестибюлів, холів.  

3.Інвентар для виконання прибиральних 

робіт. 

 

2 Практичне заняття10 

«Матеріально-технічне забезпечення 

прибиральних робіт» 

1.Матеріально-технічні ресурси для 

екоклінінгу в готелях. 

2.Захист підготовлених презентаційних 

доповідей за темою. 

4 1.Виконати завдання 1 

(стор.33[4]). 

2.Підготувати презетаційну 

доповідь  

 за однією з тем ( стор.34[4]). 

3. У дистанційному курсі ви-

конати тестовий самоконтроль 

знань за матеріалом, позгля-

нутим в темі 8. 

 4.Підготуватись до модульної 

контрольної роботи. 

9 

Всього 16  32  72 
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Розділ 5 Система оцінювання знань студентів 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (6,5 бали); захист домашнього 

завдання (7 балів); виконання навчальних завдань (7 балів); тестування 

(10 балів); контрольна робота ( 5 балів); поточна модульна робота 

(10 балів) 

45,5 

Модуль 2 (теми 6-8): відвідування занять (5,5 балів); захист домашнього 

завдання (7 балів) виконання навчальних завдань (7 балів); тестування (6 

балів); контрольна робота ( 5 балів);  поточна модульна робота (10 балів) 

40,5 

Підсумковий тестовий контроль 14 

Разом  100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами ви-

вчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення повтор-

ного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивчен-

ням навчальної дисципліни та проведенням під-

сумкового контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

  Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни – програма «Сalcond» для розрахунку 

потужності охолодження кондиціонерів. 

 Дистанційний курс «Служба матеріально-технічного забезпечення готе-

лю», який розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Центру диста-

нційного навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/). 
 

 

 

 

 

 

 


