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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов'язкова 
Семестр 2
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 90
Тижневих годин для денної форми навчання: 10
аудиторних 4
самостійної роботи студента 6
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними нави-
чками організації та управління інноваційними технологіями в готельному госпо-
дарстві, засноаними на результатах наукових досліджень у галузі..Мета – 

Завдання – надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь з типів 
інновацій у готельному господарстві, класифікації інновацій та інноваційних про-
цесів, поняття життєвого циклу інновації та інноваційного процесу, нормативно-
правового регулювання інноваційної діяльності в Україні, особливостей організа-
ційних,соціальних, інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій на 
сучасному етапі розвитку готельної індустрії в Україні та за її межами.



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 - Сутність інноваційного розвитку та планування інновацій

Тема 1. Сутнісна характеристика іннова-
цій, інноваційних продукції та послуг 16 2 4 10

Тема 2. Прогнозування і планування
нововведень на рівні готельних 
підприємств

18 4 4 10

Тема 3. Поняття життєвого циклу іннова-
ції та інноваційного процесу 16 4 2 10

Тема 4. Загальні показники ефекту інно-
вацій у готельному господарстві 14 2 2 10

Тема 5. Загальні показники ефективності
інновацій у готельному господарстві 14 2 2 10

Разом за змістовним модулем 1 78 14 14 50

Змістовий модуль 2 - Інноваційні процеси у готельному господарстві
Тема 1. Організаційні і соціальні іннова-
ційні процеси у готельному господарстві 16 4 2 10

Тема 2. Інфраструктурні інноваційні про-
цеси в готельному господарстві 16 4 2 10

Тема 3. Технологічні інновації готельних
підприємств 10 2 3 5

Тема 4. Економічні інновації у готель-
ному бізнесі 11 2 4 5

Тема 5. Оцінювання ефективності іннова-
ційного проекту готельного підприємства 11 2 4 5

Разом за 72 16 16 40
Усього годин 150 30 30 90

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години
1 Прогнозування і планування нововведень в готелі 4

2 Розрахунок показників ефекту та ефективності інновацій у готель-
ному господарстві. 4

3 Оцінювання ефективності інноваційного проекту готелю 2
4 Діагностика інноваційного туристичного потенціалу. 2
5 Інноваційні конфлікти та можливості їх вирішення 2

6 Досвід організації інноваційних форм обслуговування в різних 
країнах 2

7 Організаційні і соціальні інновації у готельному господарстві 2

8 Технологічні інновації готельних підприємств в Україні і за її 
межами 3

9 Інфраструктурні інновації в готельному господарстві 4
10  Технологічні інновації готельних підприємств 4

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 - Сутність інноваційного розвитку та планування інновацій

Тема 1. Сутнісна 
характеристика 
інновацій, іннова-
ційних продукції 

та послуг

10

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. 
Прогнозування і 
планування ново-
введень на рівні 

готельних 
підприємств

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
"Прогнозування і планування нововведень на рівні 
готельних підприємств" 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 3 
Поняття життєвого 
циклу інновації та 
інноваційного 

процесу 

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Поняття 
життєвого циклу інновації та інноваційного процесу "  
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 4. Загальні 
показники ефекту 
інновацій у готель-
ному господарстві

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Загальні 
показники ефекту інновацій у готельному господарстві" 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей
Тема 5.  Загальні 
показники ефек-
тивності інновацій 

у готельному 
господарстві

10
Опрацювання конспекту лекцій за темою: " Загальні 
показники ефективності інновацій у готельному 
господарстві" 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 1. 
Організаційні і 
соціальні іннова-
ційні процеси у 
готельному 
господарстві

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
"Організаційні і соціальні інноваційні процеси у готель-
ному господарстві".  та рекомендованої літератури для 
обговорення  питань заняття. 
 
Виконання індивідуального завдання.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 2. 
Інфраструктурні 
інноваційні про-
цеси в готельному 

господарстві

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "нфраструк-
турні інноваційні процеси в готельному господарстві" 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 3. 
Технологічні інно-
вації готельних 
підприємств

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
"Технологічні інновації готельних підприємств"  
 
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 4. 
Економічні іннова-
ції у готельному 

бізнесі
5

Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Економічні 
інновації у готельному бізнесі" 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей
Тема 5. 

Оцінювання ефек-
тивності іннова-
ційного проекту 
готельного 
підприємства

5
Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Оцінювання 
ефективності інноваційного проекту готельного 
підприємства" 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

7. Результати навчання

1 Здатність до професійної адаптації навчання новим технологіям, відповідальність за якість 
виконуваних робіт і наукову вірогідність результатів

2 Здатність генерування нових ідей, виявлення фундаментальних проблеми й формулювання 
завдань та визначення шляхів досліджень.

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.  

Тема 1. 7 7

Тема 2. 5 5

Тема 3. 5 5

Тема 4. 5 5

Тема 5. 3 7 10
Разом за 
змістовний 
модуль 1

3 15 7 25

Змістовний модуль 2. Сучасні технології продукції ресторанного господарства

Тема 1. 6 6

Тема 2. 5 5

Тема 3. 5 5

Тема 4. 5 5

Тема 5. 4 4
Разом за 
змістовний 
модуль 2

4 15 6 25

Разом 7 30 13 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



12. Рекомендована література

Основна

1
Послуги туристичні. Класифікація готелів : ДСТУ 4269 : 2003. - [Чинний від 
2003-12-23]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 13 с. : табл. –
(Національний стандарт України).  

2
Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: ДСТУ 4268 :
2003. - [Чинний від 2003-12-23]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 
10 с. : табл. – (Національний стандарт України). 

3
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