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Опис навчальної дисципліни
формування у студентів системи знань про існуючі інформаційні технології,
які впроваджуються в сфері гостинності; ознайомлення із принципами роботи
основних програмних продуктів, які мають впровадження в готельному
бізнесі.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Форми: лекція-візуалізація, практичне заняття, самостійна робота поза
розкладом, консультація
Методи: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: залік
Знання та навички, отримані при вивченні предмету «Інформатика» у
загальноосвітніх навчальних закладах
Українська

Перелік універсальних компетенцій, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
універсальні програмні результати навчання
УРН (Універсальні програмні результати
навчання)

УК ( Універсальні компетенціі, якими повинен
оволодіти здобувач)

УРН. Демонструвати знання сучасного рівня
інформаційних технологій, практичні навички
використання прикладних і спеціалізованих
комп’ютерних систем, середовищ та програм з
метою їх запровадження у професійній діяльності
готельного бізнесу.

УК. Здатність використовувати сучасні інформаційні
технології, комп’ютерні системи, середовища
та
прикладні програми для статистичної обробки, аналізу та
представлення інформації у професійній діяльності
готельного бізнесу.

Назва теми
Тема 1. Комп’ютерні
інформаційні
технології.
Основні
поняття
та
визначення
Тема 2.Комп’ютерні
інформаційні технології на
базі текстового процесора
Word

Тема 3. Комп’ютерні
технологіїї на базі
табличного процесора
EXCEL
Тема
4.
Компютерні
технології на базі підготовки
пакета презентацій

Тема
5.
Основи
комп’ютерної графіки

Тема 6. Вичення середовища
редактора векторної графіки
Corel DRAW. Особливості
створення
графічних
зображень.

Тематичний план навчальної дисципліни
Види робіт
Завдання самостійної роботи (СР) у
розрізі тем
Відвідування
занять;
захист 1. Провести самоаналіз якості засвоєння матеріалу,
домашнього
завдання; давши відповіді на «Контрольні запитання для
обговорення
теоретичного самостійної оцінки якості засвоєння теми»,
матеріалу за темою; виконання наведені у завданні 2 практичного заняття 1
навчальних завдань; самостійна дистанційного курсу.
робота.
Відвідування
занять;
захист 1. Побудувати схеми впливу обсягів продаж
домашнього
завдання; товарів для номерного фонду на дохідність готелю
обговорення
теоретичного з використанням панелі інструментів „Малювання”
матеріалу за темою; виконання і стандартної програми „Equation 3.0” (за
навчальних завдань; самостійна індивідуальним завданням).
робота.
2. Побудувати графік «Виручка від реалізації
послуг готелю» з використанням стандартної
програми «Graph» (за індивідуальним завданням).
3. Побудовати кругову діаграму структури витрат
коштів по готельному підприємству (за
індивідуальним завданням).
Відвідування
занять;
захист 1.На базі табличного процесора EXCEL
домашнього
завдання; побудувати діаграму за результатами маркетингових
обговорення
теоретичного досліджень щодо витрат туристів на відпочинок у
матеріалу за темою; виконання курортному готелі (за індивідуальним завданням).
навчальних завдань; самостійна
робота.
Відвідування
занять;
захист 1.Розробити
логотип та рекламний банер
домашнього
завдання; готельного підприємства на платформі «Canva».
обговорення
теоретичного 2. Розробити сторінку готельного підприємства для
матеріалу за темою; виконання Instagram . використовуючи платформу графічного
навчальних завдань; завдання дизайну «Canva» (за індивідуальним завданням)..
самостійної робот.
Відвідування
занять;
захист 1.Виконати індивідуальне завдання у графічному
домашнього
завдання; редакторі «Paint».
обговорення
теоретичного 2.Виконати індивідуальне завдання у графічному
матеріалу за темою; виконання редакторі «Adobe Photoshop».
завдань; завдання самостійної
роботи.
Відвідування
занять;
захист 1.Виконати індивідуальне завдання у векторному
домашнього
завдання; графічному редакторі «Сorel draw».
обговорення
теоретичного 2.Провести самоаналіз якості засвоєння матеріалу,
матеріалу за темою; виконання давши відповіді на «Контрольні запитання для
завдань; завдання самостійної самостійної оцінки якості засвоєння теми», наведені у
роботи.
завданні 2 практичного заняття 12 за темою курсу.
3.Підготуватись до підсумкової модульної роботи.
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Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Графічний редактор «Paint».
Графічний редактор «Adobe Photoshop».
Графічний редактор Corel DRAW.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: усі завдання, передбачені програмою, мають бути
виконані у встановлений термін; завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: під час роботи над матеріалом курсу не допустимо
порушення академічної доброчесності.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням
із провідним викладачем.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт

Максимальна
кількість балів

Теми 1-3: відвідування занять (6,5 бали); захист домашнього завдання (12 балів);
44,5
індивідуальна практична робота ( 26 балів);
Теми 4-6: відвідування занять (5,5 балів); захист домашнього завдання (12 балів)
35,5
індивідуальна практична роботи (18 балів)
Модульна контрольна робота
20
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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 повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

