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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття здобувачами вищої освіти знань про сучасні комп'ютерні технології, що 

використовуються у готельному бізнесі їх взаємодією із різними службами готелів та 

ресторанів, ознайомлення з операційними системами, програмами, мовами 

програмування. 

Тривалість 
4 кредитів ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  Наявність широких знань з прикладної математики; іноземної мови.   

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг на 

основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки (РН06); 

 Застосовувати сучасні інформаційні технології 

для організації роботи закладів готельного та 

ресторанного господарства (РН10). 

 здатність організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність (СК02). 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема  1. Комп’ютерні 

інформаційні технології. 

Основні поняття та 

визначення 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Вивчення он-лайн інструкції по роботі з 

АСУ Servio 

Тема 2. Комп’ютерні 

інформаційні технології 

на базі текстового 

процесора Word 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Створення малюнків за допомогою панелі 

інструментів «Малювання»   

Тема 3. Комп’ютерні 

технології на базі 

табличного процесора MS 

EXCEL 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Створення блок-схем в MS Excel    

Тема 4. Комп’ютерні 

технології на базі 

підготовки пакета 

презентацій MS  

PowerPoint 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Вивчення платформ для онлайн створення 

логотипів 

Тема 5. Основи 

комп'ютерної графіки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Вивчення можливостей програми GIMP 

Тема  6. Вивчення 

середовища редактора 

векторної графіки 

CorelDRAW. Особливості 

створення графічних 

зображень 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Вивчення  CAD-систем для 3D-проектування 

 

Інформаційні джерела 
Основні  

1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 

2012. 240 с. 

2. Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології. 

Навчальний посібник. Київ : Знання, 2012, 463 с.    

3. Пічугін М.Ф., Канкін І.О., Воротніков В.В. Комп’ютерна графіка : Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів. К.: Центр учбової літератури, 2019. 346 с.  

Додаткові  

1. Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки : Навч. посіб. К.: Вид. група 

BHV, 2009. 400 с. 

2. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. Чернівці : Рута, 2009. 343 с. 

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

1. Пакет програм MS Office 

2. Програми для створення та редагування зображень Corel Draw, Paint, GIMP. 

3. Онлайн платформи для створення логотипів та презентацій Canva, Wix Logo Maker 

4. CAD системи для 3D моделювання Solidworks, Autocad 

 

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://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); обговорення 

матеріалу практичних занять (15 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); 

тестування (10 балів); модульна робота (10 балів)  

60 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

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 

 


