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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної та заочної форми навчання на 1 

курсі у 1 семестрі 

Кількість кредитів - 4, годин – 120 (денна) 

Кількість кредитів - 4, годин – 120 (заочна) 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 18 8 10 

Самостійна робота, годин Денна – 80 Заочна – 102 

Розклад занять 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Інновації в індустрії гостинності» є обов’язковою компонентою 

освітньої програми з циклу загальної підготовки та має тісні міждисциплінарні зв’язки як з 

іншими фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної підготовки. Вона 

забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування цілісних уявлень про 

типи інновацій та засоби впровадження сучасних інноваційних технологій на підприємствах 

готельно-ресторанного  бізнесу. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Інновації в індустрії гостинності» є вивчення 

сучасних інновацій в якості тенденцій технологізації готельно-ресторанної діяльності як 

складової сфери послуг та яка дозволяє сформувати цілісне уявлення про зміст і структуру 

фахової підготовки  магістрів. 

У результаті вивчення курсу «Інновації в індустрії гостинності» студенти повинні 

знати:  

- інноваційну специфіку роботи всіх служб в готельних підприємствах;  

- особливості інноваційної складової  управління в готельно-ресторанній сфери; 

- загальні параметри, за якими характеризують якісні показники інноваційних   

додаткових послуг на готельних  підприємствах 

 

 вміти: 
- аналізувати стан готельних  підприємств за терміном впровадження інновацій;   

- набути навичок практичного використання різних методів маркетингових досліджень 

для аналізу попиту на впровадження  інновацій;  

- формувати структуру інноваційної концепції з обґрунтуванням її доцільності; 

- визначати особливості впровадження сучасних інноваційних технологій в різних типах 

підприємств сфери обслуговування.   

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
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5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: опитування та доповіді на практичних заняттях, оцінка за виконане 

індивідуальне навчальне завдання; модульний контроль;  підсумковий контроль – екзамен  

Нарахування балів  

Інформаційні ресурси  
 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладачі  ___ ПІДПИСАНО _    Людмила ТІТОМИР 
    підпис 

 

                                    ___ ПІДПИСАНО _    Олена КОРОТИЧ 
                                                           підпис 

 

Завідувач кафедри ___ ПІДПИСАНО _   Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
    підпис 
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