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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов'язкова 
Семестр 8
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 20
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 100
Тижневих годин для денної форми навчання: 15
аудиторних 5
самостійної роботи студента 10
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - розширення і поглиблення у студентів знань спрямованих на вдоско-
налення існуючих та розроблення більш ефективних інноваційних технологій; 
вміння визначати особливості і динаміку трансформації форматів закладів ресто-
ранного господарства у відповідності до змін ресторанного бізнесу; створення і 
напрями розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних закладів ресторан-
ного господарства та розширення і поглиблення у студентів знань щодо інновацій-
них форм надання професійних послуг; оволодіння сучасними теоретичними осно-
вами та практичними навичками організації та управління інноваційними техноло-
гіями в готельному господарстві, основаними на результатах наукових досліджень 
у галузі.

Завдання – надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь з засто-
сування методів прогнозування і планування нововведень на рівні готельних під-
приємств як інструментарію реалізації інноваційних технологій, а також вимог до 
побудови системи організаційних, соціальних, інфраструктурних, технологічних та 
економічних інновацій готельних підприємств.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1.  Інноваційні технології в ресторанному та готельному господарстві

Тема 1. Сутнісна характеристика іннова-
цій, інноваційних продукції та послуг. 12 2 2 8

Тема 2. Класифікація інновацій 14 4 2 8
Тема 3. Інноваційні процеси та технології
в ресторанному господарстві 12 2 2 8

Тема 4. Сучасний розвиток форматів
закладів ресторанного господарства 12 2 2 8

Тема 5.Інноваційні процеси та технології
в готельному господарстві 13 4 1 8

Тема 6.Сучасні формати засобів 
розміщення. 13 2 1 10

Разом за змістовним модулем 1: 76 16 10 50

Змістовий модуль 2. Сучасні технології продукції ресторанного господарства
Тема 1. Сучасні рекомендації щодо роз-
роблення продуктів спеціального
призначення

12 2 2 8

Тема 2. Інноваційні технології механічної
обробки продукції ресторанного
господарства

12 2 2 8

Тема 3. Новітні засоби термічної обробки 
харчових продуктів 12 2 2 8

Тема 4. Поняття та технології авторських 
страв ф’южн-кухні, молекулярної
гастрономії

14 4 2 8

Тема 5. Сучасна гідроколоїна кулінарія в
закладах ресторанного господарства 11 2 1 8

Тема 6. Інноваційні технології оформ-
лення продукції ресторанного
господарства

13 2 1 10

Разом за змістовним модулем 2: 74 14 10 50
Усього годин 150 30 20 100

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години
1 Характеристика інновацій, інноваційної продукції та послуг 2
2 Класифікація інновацій у готельно-ресторанному господарстві 2
3 Інноваційні процеси та технології в ресторанному господарстві 2
4 Сучасні формати закладів ресторанного господарства 2
5 Інноваційні процеси та технології в готельному господарстві 1
6 Сучасні формати засобів розміщення 1
7 Концепція функціонального харчування 2

8 Рекомендації щодо розроблення продуктів спеціального 
призначення 2

9 Поняття та технології авторських страв ф’южн-кухні, молекулярної 
гастрономії 2



10 Новітні засоби термічної обробки харчових продуктів 2

11 нноваційні технології механічної обробки продукції ресторанного 
господарства 1

12 Інноваційні технології оформлення продукції ресторанного 
господарства 1

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей, презентацій за обраною темою.
3 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1.  Інноваційні технології в ресторанному та готельному господарстві

Тема 1. Сутнісна 
характеристика 
інновацій, іннова-
ційних продукції 

та послуг. 

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Сутнісна 
характеристика інновацій, інноваційних продукції та 
послуг".  та рекомендованої літератури для обговорення 
питань заняття. 
 
Виконання індивідуального завдання. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 2. 
Класифікація 
інновацій 8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
"Класифікація інновацій" 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 3. 
Інноваційні про-
цеси та технології 
в ресторанному 
господарстві 

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Інноваційні 
процеси та технології в ресторанному господарстві"  
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 4. Сучасний 
розвиток форматів 
закладів ресторан-
ного господарства

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Сучасний 
розвиток форматів закладів ресторанного господарства" 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 5.  
Інноваційні про-
цеси та технології 
в готельному 
господарстві

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: " Інноваційні 
процеси та технології в готельному господарстві" 
 
Виконання індивідуального завдання.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 6. Сучасні 
формати засобів 
розміщення.

10 Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Сучасні 
формати засобів розміщення."

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Змістовий модуль 2. Сучасні технології продукції ресторанного господарства

Тема 1. Сучасні 
рекомендації щодо 
розроблення про-
дуктів спеціаль-
ного призначення

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Сучасні 
рекомендації щодо розроблення продуктів спеціального 
призначення"  та рекомендованої літератури для обго-
ворення  питань заняття. 
 
Виконання індивідуального завдання. 

естування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 2. 
Інноваційні техно-
логії механічної 
обробки продукції 
ресторанного 
господарства

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: " Інноваційні 
технології механічної обробки продукції ресторанного 
господарства" 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 3. Новітні 
засоби термічної 
обробки харчових 

продуктів
8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Новітні 
засоби термічної обробки харчових продуктів"  
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 4. Поняття та 
технології автор-

ських страв 
ф’южн-кухні, 
молекулярної 
гастрономії

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Поняття та 
технології авторських страв ф’южн-кухні, молекулярної 
гастрономії" 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 5. Сучасна 
гідроколоїна кулі-
нарія в закладах 
ресторанного 
господарства

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: " Сучасна 
гідроколоїна кулінарія в закладах ресторанного 
господарства" 
 
Виконання індивідуального завдання.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 6. 
Інноваційні техно-
логії оформлення 
продукції ресто-

ранного 
господарства

10
Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Інноваційні 
технології оформлення продукції ресторанного 
господарства"

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

7. Результати навчання

1
Здатність діагностувати технології кулінарної продукції як цілісні технологічні системи, 
спрямовані на вдосконалення існуючих та розробку більш ефективних інноваційних 
технологій

2
Здатність удосконалювати існуючі та розробляти інноваційні технології харчових продуктів 
на основі останніх досягнень науки і техніки, складати раціони функціонального 
призначення

3 Здатність бути здатним до професійної адаптації навчання новим технологіям, відповідати 
за якість виконуваних робіт і наукову вірогідність результатів

4 Здатність генерувати нові ідеї, виявляти фундаментальні проблеми й формулювати 
завдання та визначати шляхи дослідження.

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літера-
тури), виконання індивідуальних завдань.

9. Методи оцінювання
Екзамен 



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1.  Інноваційні технології в ресторанному та готельному господарстві

Тема 1. 2 2

Тема 2. 6 6

Тема 3. 6 6

Тема 4. 6 6

Тема 5. 2 2

Тема 6. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 1

3 18 4 25

Змістовний модуль 2. Сучасні технології продукції ресторанного господарства

Тема 1. 2 2

Тема 2. 6 6

Тема 3. 6 6

Тема 4. 6 6

Тема 5. 2 2

Тема 6. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 2

3 18 4 25

Разом 6 36 8 50





Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
3 Комплекти індивідуальних завдань
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