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Опис навчальної дисципліни 

 

 
Мета вивчення 
навчальної 

дисципліни 

Формування базових математичних знань для розв’язування задач професійної 

та практичної діяльності; ознайомлення студентів з основами математичного 

апарату, необхідного для планування, організації та ефективного 

функціонування готельно-ресторанного бізнесу; набуття навичок побудови 

математичних моделей економічних і технологічних процесів, їх аналізу, вибору 

методів розв’язування; розвиток логічного та аналітичного мислення; 

підвищення загального рівня математичної культури; формування умінь 

самостійної роботи з інформаційнимим джерелами. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна 
робота 54 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 знань з курсу математики повної середньої освіти 

Мова викладання Українська, російська, англійська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і 

моделювати на основі існуючих наукових 

концепцій сервісні, виробничі та 

організаційні процеси готельного та 

ресторанного бізнесу. 

 

ЗК 09.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 8. Здатність працювати з технічною, економічною, 

технологічною та іншою документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом готельного та  

ресторанного бізнесу. 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.iom.puet.edu.ua/
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1229


 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Елементи вищої математики та математичного програмування 

Тема 1. Лінійна алгебра Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання 

Тема 2. Векторна 

алгебра та аналітична 

геометрія 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання 

Тема 3. Математичний 
аналіз 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання. 

Тема 4. Економіко- 
математичні моделі 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання 

Тема 5. Спеціальні 
задачі лінійного 

програмування 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання. 
Підготовка до поточної модульної 

роботи 

Тема 6. Динамічне 

програмування 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконання домашнього завдання 

Модуль 2. Теорія ймовірностей та математична статистика. Елементи теорії прийняття управлінських рішень 

Тема 7. Теорія 
ймовірностей. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання 

Тема 8.   Математична 
статистика. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання домашнього завдання. 
Підготовка до поточної модульної 

роботи 

Тема 9. Теорія масового 
обслуговування 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної        роботи;        тестування. 

Модульна контрольна робота 

Виконання домашнього завдання. 

Тема 10. Моделі 
прогнозування часових 

рядів. 

Завдання самостійної роботи; тестування Виконання самостійного завдання 

Тема 11. Прийняття 
рішень на основі 

експертних оцінок 

Завдання самостійної роботи; тестування Виконання самостійного завдання 
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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 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 

балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); 

завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота 
(10 балів) 

 
50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 

балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); 

завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 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 

 

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

