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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, що дають 

змогу проводити діяльність у сфері гостинності відповідно до сучасних світових 

тенденцій сталого розвитку; надавати послуги споживачам і розвивати готелі й 

ресторани з врахуванням цілей та завдань сталого розвитку  

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 16 год., практичні заняття 44 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом із 

використанням колективних і індивідуальних методів генерації ідей 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; кейси, виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна 

робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  

Наявність широких знань із організації роботи підприємств індустрії гостинності та 

рекреаційної  сфери, основ наукових досліджень, базових знань із маркетингу та 

менеджменту 

Мова викладання Українська  

 

Перелік універсальних компетенцій, які забезпечує дана навчальна дисципліна,  

універсальні програмні результати навчання 
УРН (універсальні результати навчання за вибірковою 

дисципліною) 

УК (універсальні компетенції, якими повинен 

оволодіти здобувач за вибірковою дисципліною) 

УРН. 01. Розуміти сутність генерації креативних ідей та роль у 

цьому процесі генераторів ідей; аналізувати підґрунтя, що 

спонукає до генерації креативних ідей у готельно-ресторанній 

сфері, робити відповідні висновки щодо виникнення нових 

тенденцій розвитку індустрії гостинності; знати і вміти 

використовувати на практиці методи індивідуального та 

колективного пошуку інноваційних ідей 

 

УК. 01 Здатність генерувати креативні ідеї 

розвитку підприємств сфери гостинності з 

використанням методів колективного та 

індивідуального пошуку та визначати джерела 

інноваційних ідей  

 

 

 
 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи пошуку інноваційних ідей та організація творчого процесу 

Тема  1. Сутність 

генерації 

креативних ідей: 

базові поняття, 

новаторство та 

генератори ідей  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного матеріалу за темою; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Розглянути сутність генерації креативних ідей та роль 

генераторів, вивчити основні поняття. Ознайомитися з 

класифікацією основних методів, які сприяють генерації 

нових ідей, підвищенню творчої активності. Встановити, які 

з них мають широке застосування при розробці стратегій 

розвитку сфери гостинності з урахуванням вітчизняної та 

міжнародної практики). Результати представити у вигляді 

короткого звіту. 

Тема  2. Джерела 

інноваційних ідей 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного матеріалу за темою; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Ознайомитися з джерелами інноваційних ідей. За кількома 

джерелами проаналізувати підґрунтя, що спонукає до 

генерації креативних ідей у готельно-ресторанній сфері. 

Визначити, які з них можуть бути корисними у практичній 

діяльності (із підтвердженням конкретними прикладами з 

практики діючих засобів розміщення). Результати 

представити у вигляді короткого звіту. 

Модуль 2. Генерація креативних ідей в готельній сфері 

Тема 3. Методи 

індивідуального 

пошуку 

інноваційних ідей 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного матеріалу за темою; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Ознайомитися з  методами індивідуального пошуку 

інноваційних ідей та визначити, які з них можуть мати 

прикладне застосування у сфері гостинності. 

Використовуючи методи індивідуального пошуку, 

запропонувати креативну ідею розвитку для діючого 

готельно-ресторанного підприємства. Результати 

представити у вигляді короткого звіту. 

 

Тема  4.   Методи 

колективного 

пошуку 

інноваційних ідей 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного матеріалу за темою; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Ознайомитися з методами колективного пошуку 

інноваційних ідей та визначити, які з них можуть мати 

прикладне застосування у сфері гостинності. Спільно з 

одногрупниками створити міні-групу для колективної 

генерації ідей та розробити креативну ідею розвитку для 

діючого готельно-ресторанного підприємства. Результати 

представити у вигляді короткого звіту. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: 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: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• 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. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-2): відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (6 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 3-4):  відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (6 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 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 повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


