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Науково-педагогічні працівники кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 
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http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/departments/mp/staff 
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Загальна інформація про дисципліну 

Мета та цілі 
курсу 

Набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у 
соціально-трудовій сфері, підбір фактичного матеріалу для написання дипломної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання 
наукових та інформаційних джерел. 

Формат курсу 
Змішаний. Поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем практики та 
вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку дипломної магістерської роботи. 

Результати 
навчання згідно 

ОПП та 
стандарту вищої 

освіти 

Забезпечення компетентностей випускника. 
Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. 
Загальні компетентності. Гнучкість та креативність мислення (ЗК1). Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у галузі 
готельно-ресторанної справи та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. Етичні зобов’язання 
(ЗК5). Дотримання етичних принципів з погляду професійної майстерності, розуміння важливості впливу на соціальну сферу. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Науково-дослідна діяльність (ФК1) – здатність до обробки, аналізу та систематизації інформації 
з теми дослідження, вибір методів і засобів вирішення задач дослідження, розробка теоретичних і економетричних моделей досліджуваних процесів, 
явищ і об’єктів, які відносяться до професійної діяльності, вміння оцінювати і інтерпретувати отримані результати. Інноваційна діяльність (ФК4) – 
здатність здійснювати пошук і вивчення нових можливостей, створення чогось нового в контексті дослідницької роботи, уміння об’єктивно 
оцінювати та аналізувати наслідки впровадження інновацій в галузі індустрії гостинності. 
Програмні результати навчання. ПРН1. Знати і розуміти сучасний методичний та понятійний апарат, а також технологію проведення наукових 
досліджень у сфері індустрії гостинності. ПРН7. Знати і вміти використовувати об’єкти інтелектуальної власності в діяльності підприємств галузі, 
здійснювати комплексний аналіз інтелектуальної власності. ПРН9. Вміти аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 
рекреаційного господарства та використовувати передовий досвід у сфері реалізації страхових послуг. 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, а також техніко-технологічних і управлінських інноваційних 
рішень. 

 

https://kaf-mp.tntu.edu.ua/stuff
http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/departments/mp/staff
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4lSHvmgAAAAJ&hl=uk


Обсяг курсу Кількість кредитів ECTS – 9; 270 годин. 

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

Підсумковий контроль Звіт і диференційований залік 

Навчальні методи викладання курсу Керівництво практикою викладачем кафедри згідно наказу ректора і керівник практики від підприємства 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер, комп’ютерне обладнання (комп’ютерний клас). 
 

Завдання курсу 

Студенти під час проходження науково-педагогічної практики мають вирішити наступні завдання: 

- ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи академічних університетів і галузевих інститутів, 
підприємств сфери послуг, та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень; 

- вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією випускової кафедри та відповідно до 
наукової проблеми дослідження щодо магістерської роботи; 

- визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі; 
- визначення структури та основних завдань магістерського дослідження; 
- оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних; 
- апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, 

рекомендацій до органів влади й управління тощо). 

 

Політика курсу 

Політика контролю 

Курс передбачає роботу в колективі.  Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу.  
Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в 
теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.  Усі завдання, 
передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він 
презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача.  Під час роботи над завданнями 
не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 
студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент 
отримує за завдання 0 балів.  Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 
виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

Політика щодо перескладання Перескладання заліку відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу 

Політика консультування Щотижнево згідно графіка, перед заліком 

Політика щодо академічної 
доброчесності 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=465 

Політика щодо відвідування 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та деканатом 

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=465


Система оцінювання 

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з практики, оформлених відповідно до встановлених вимог, та 

відгуку керівника практики. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. 

Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів ТНТУ імені Івана Пулюя: 
https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=489 
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ЗВІТ 
Підсумковий 

контроль 
Разом з 

дисципліни 

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 

Політика курсу 

Політика 
контролю 

Курс передбачає роботу в колективі.  Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  Освоєння 
дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу.  Самостійна робота 
включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 
розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.  Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 
виконані у встановлений термін.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної 
підготовки та консультації викладача.  Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 
використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання 
завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів.  Студент, який спізнився, вважається таким, що 
пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

Політика щодо 
перескладання 

Перескладання заліку відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу 

Політика щодо 
академічної 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=465 

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=489
https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=465


доброчесності 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та деканатом 



Система оцінювання 

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з практики, оформлених відповідно до встановлених вимог, та 

відгуку керівника практики. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. 

Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів ТНТУ імені Івана Пулюя: 
https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=489 

Р
о

зп
о

д
іл

 б
а

л
ів

 д
л

я
 о

ц
ін

ю
в

а
н

н
я

 
у

сп
іш

н
о

ст
і 

ст
у

д
е

н
т

а
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

Н
а

р
а

х
у

в
а

н
н

я
 б

а
л

ів
 

ЗВІТ 
Підсумковий 

контроль 
Разом з 

дисципліни 

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 
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