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Кандидат економічних наук, доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг. 
Є автором понад 190 наукових та навчально-методичних праць., з них 11 монографій у вітчизняних та закордонних виданнях, підручника та 7 
навчальних посібників. 
Лектор з дисциплін «Креативний менеджмент», «Івент-менеджмент», «Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві», «Кухні 
народів світу», «Вступ до гостинності»  
https://kaf-mp.tntu.edu.ua/stuff/naukovo-pedahohichnyj-personal/ostrovska-halyna-josypivna 
https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/o/ostrovska-halyna-josypivna/ 
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=oiDQTxQAAAAJ 

Загальна інформація про виконання курсової роботи 

Мета та цілі 
курсової роботи 

Розширення і поглиблення у студентів знань сучасного стану і перспектив розвитку форматів закладів готельно-ресторанного 
господарства у відповідності до змін бізнесу в сфері послуг. 
Створення і напрями розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних закладів готельно-ресторанного господарства та 
розширення і поглиблення у студентів знань щодо інноваційних форм надання професійних послуг. 
Оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та управління інноваційними технологіями 
в готельно-ресторанному господарстві основаними на результатах наукових досліджень у галузі; ознайомлення із теоретичними 
основами інноваційного менеджменту, розроблення та запровадження інноваційного продукту, використання інноваційних 
технологій у його формуванні, обслуговуванні клієнтів. 
Застосування нових інформаційних технологій просування та продажу послуг; формування знань щодо новітніх механізмів та 
методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами готельно-ресторанної сфери. 

Формат Письмова робота з публічним захистом у присутності не менше 3 членів комісії. 
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https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=oiDQTxQAAAAJ


Результати 
навчання згідно 

ОПП 

ПРН3. Знати, розуміти та використовувати теорію та практику конструювання та впровадження нововведень у готельному та 
ресторанному господарствах. 
ПРН9. Вміти аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства та використовувати 
передовий досвід у сфері реалізації страхових послуг. 
ПРН10. Вміти висувати і розвивати нові ідеї щодо розвитку бізнесу, акумулювати їх в умовах переходу до сталого розвитку, 
розробляти нові проекти щодо надання послуг та виробництва продукції з використанням інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
ПРН13. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства. 
ПРН14. Вміти самостійно формувати мету, ставити завдання, проводити дослідження та аналізувати отримані результати стосовно 
проектування, організації та управління готельно-ресторанним бізнесом, здійснювати пошук достовірної інформації про вид 
діяльності та сферу застосування прогнозованих результатів функціонування суб’єктів підприємництва, а також розробляти 
практичні рекомендації для суб’єктів підприємництва з урахуванням показників їх функціонування та результатів моделювання і 
прогнозування тенденцій розвитку в контексті прийняття ефективних техніко-технологічних і управлінських інноваційних рішень. 
ПРН15. Здатність застосовувати методи та засоби дипломатичної комунікації та вміти організовувати ділові та офіційні прийоми. 

Ознаки курсу Рік навчання – 1; семестр – 2; обов’язковий. 

Структура курсової роботи 

 Вступ 
 Загальні положення виконання курсової роботи 
 Вибір об’єкта  дослідження 
 Структура курсової роботи 
 Підготовка інформаційної бази дослідження 
 Вимоги до написання курсової роботи 
 Захист курсової роботи 
 Додатки 
 Список рекомендованої літератури 

Основні етапи та вимоги до написання курсової роботи 

Виконання курсової роботи з дисципліни є складовою частиною підготовки магістрів спеціальності 241“Готельно-ресторанна справа”. 
Основні дослідження проведені в курсовій роботі можуть бути використані у магістерській роботі. 
Основними етапами виконання курсової роботи є: 
- вибір об’єкта  дослідження; 
- підготовка інформаційної бази; 
- обробка фактичного та статистичного матеріалу; 
- формування змісту курсової роботи; 
- оформлення роботи; 
- подання та захист курсової роботи. 
Курсова робота повинна поєднувати теоретичні положення та практичні рекомендації стосовно стратегічного управління підприємством готельно-
ресторанного бізнесу, що обрано за базу дослідження.  
Зміст роботи повинен бути викладений літературною мовою з використанням загальноприйнятих скорочень. 
Курсова робота виконується на листках формату А-4, через 1,5 інтервал (з висотою знаків не менше 1,4 мм), з полями: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 
мм, праве - 10 мм. Загальний обсяг курсової роботи не менше 35-40 сторінок друкованого тексту. 
Виконання курсової роботи сприяє розвитку наукових досліджень магістра та формування навиків стратегічного управління в обраній галузі. 
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Політика курсу 

Політика 
контролю 

Публічний захист 

Політика щодо 
перескладання 

Повторний захист у терміни, визначені графіком навчального процесу 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

В роботі не допускається плагіат, на усі запозичені твердження та використані матеріали слід зробити посилання та відобразити їх у 
використаних джерелах. 

Політика щодо 
відвідування 

Щотижневі консультації згідно затвердженого на кафедрі графіка. 
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Виконання курсової роботи 
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90 – 100 А відмінно   

82-89 В добре  

75-81 С добре 

75 25 100 

67-74 D задовільно  

60-66 Е  задовільно 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

1-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
 

 


