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Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Забезпечити студента знаннями про передумови, основні фактори та напрямки, 

кількісну і якісну ефективність ресурсо- та енергозбереження, навчити оцінювати 

соціальні та еколого-економічні переваги ресурсозберігаючих заходів на різних рівнях 

господарювання у готельному бізнесі, досліджувати теоретичні і практичні аспекти 

формування екологічного механізму управління і мотивації ресурсозбереження, 

проблеми моніторингу ресурсозберігаючих процесів на підприємстві готельного 

господарства, в регіоні, державі. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії чи дистанційно, самостійна робота поза 

розкладом. 

Словесні (пояснення, розповідь, інструктування, коментування, роз’яснення); наочні 

(спостереження, ілюстрування); практичні (виконання вправ та вирішення проблемних 

завдань з використанням аналітичних, частково-пошукових та ін. методів) 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання Базові знання з математики, інформаційних технологій 

Мова викладання Українська 

Перелік універсальних компетенцій, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 
універсальні програмні результати навчання 

Універсальні програмні результати 
навчання 

Універсальні компетентності, якими 
повинен оволодіти здобувач 

 Навички обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення структури і функціонування системи 

енерго- і ресурсозбереження на підприємстві 

готельного господарства; формулювати вимоги до 

системи енерго- і ресурсозбереження щодо окремого 

підрозділу чи підприємства в цілому; визначати 

методи, заходи і засоби покращення стану енерго- і 

ресурсозбереження на підприємстві. 

 Здатність розуміти сучасні виклики в енерго- та 

ресурсозбереженні України 

 Здатність на експертному рівні визначати методи, заходи і 

засоби покращення стану енерго- і ресурсозбереження на 

підприємстві готельного господарства. 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Тема І. Передумови ресурсозберігаючої 

діяльності. Формування еколого-

економічних механізмів управління 

ресурсозбереженням. Державні акти, 

спрямовані на ресурсо-збереження та 

впровадження екологічних технологій. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 1. 

2. Питання для самостійного 

опрацювання «Етапи розвитку 

ресурсозберігаючих технологій». 

Тема 2. Джерела енергії. Енергозбереження. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 2. 

2. Питання для самостійного 

опрацювання «Види енергії, що 

використовуються у закладах 

розміщення». 

Тема 3. Методика проведення 

енергетичних обстежень та основні методи 

економії енергоресурсів. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 3. 

2. Питання для самостійного 

опрацювання: «Основні 

напрямки ресурсозбереження та 

екологізації в традиційній 

енергетиці». 

Тема 4. Система енергетичного 

менеджменту на підприємстві. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 4. 

2. Питання для самостійного 

опрацювання: «Розгляд стратегії 

розвитку ресурсозберігаючих 

технологій в енергогенеруючому 

секторі готельного господарства». 

Тема 5. Методики підвищення енергоефек- 

тивності виробництва та використання 

вторинних енергоресурсів. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

поточна модульна робота 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 5. 

2. Підготувати презентацію 

«Вторинні енергетичні ресурси 

та ефективність їх використання 

на підприємстві готельного 

господарства». 

Тема 6. Методи збереження матеріальних 

ресурсів підприємства. Нормування витрат 

ресурсів. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 6. 

2. Індивідуальне       завдання 

«Нормування витрат ресурсів 

об’єкту готельно-ресторанного 

господарства». 

Тема 7. Наукомісткі ресурсозберігаючі 

технології. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи 

1. Тестовий самоконтроль знань 

за матеріалом теми 7. 

2. Питання для самостійного 

опрацювання: «Метод пінч- 

аналізу. Концепція безвідходного 

виробництва». 

3. Індивідуальне завдання: 

Розробити пропозиції щодо 

покращення стану енерго- і 

ресурсозбереження на підприєм- 

стві готельного господарства 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, доступ до ресурсів Інтернету. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо відвідування занять: студенти повинні бути присутніми на кожному занятті, кожне наступне заняття 

пов’язане із попереднім. В разі відсутності з поважних причин, допускається самостійне виконання завдання в 

терміни не пізніше ніж до наступного за розкладом заняття. 

 Політика щодо академічної доброчесності: забороняється використовувати мобільні пристрої під час виконання 

практичних завдань та модульних робіт. Кожен студент отримує власне завдання та виконує його самостійно. Не 

дозволяється консультування під час виконання практичних завдань із іншими студентами, лише з викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-

osvita,  http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Теми 1-4: відвідування занять (10 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); завдання 
самостійної роботи (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Теми 5-7: відвідування занять (10 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); завдання 
самостійної роботи (15 балів); 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 
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