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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 02. Знати, розуміти і вміти використовувати 

на практиці базові поняття з теорії готельної та 

ресторанної справи, організації обслуговування 

споживачів та діяльності суб’єктів ринку 

готельних та ресторанних послуг, а також 

суміжних наук. 

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних 

питань державною та іноземною мовами усно і 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і 

ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та 

методів системи наук, які формують концепції гостинності і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

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


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

письмово. 

РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності та рекреаційного 

господарства. 

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і 

моделювати на основі існуючих наукових 

концепцій сервісні, виробничі та організаційні 

процеси готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 07. Організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг на 

основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

РН 09. Здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, вирішувати 

питання раціонального використання 

просторових та матеріальних ресурсів, 

ефективної експлуатаціїї інженерного 

обладнання підприємств. 

РН 11.Застосовувати сучасні інформаційні 

технології для організації роботи  закладів 

готельного та ресторанного господарства. 

РН 15.Розуміти економічні процеси та 

здійснювати планування, управління і контроль 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

РН 16. Виконувати самостійно завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх 

в різних професійних ситуаціях та відповідати 

за результати своєї діяльності. 

РН 17. Аргументовано відстоювати свої 

погляди у розв’язанні професійних завдань при 

організації ефективних комунікацій зі 

споживачами та суб’єктами готельного та 

ресторанного бізнесу. 

РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, 

аргументувати свої пропозиції щодо розвитку 

бізнесу. 

РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу 

життя. 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя. 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 04. Навички використання комунікаційних технологій. 

ЗК 05.Здатність працювати в команді. 

ЗК 09.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 

СК 05. Здатність управляти підприємством, приймати 

рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, 

технологічною та іншою документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного 

бізнесу . 

СК 13. Здатність здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

СК 19. Володіння основними методами, способами та 

засобами проведення наукових досліджень стану та 

перспектив розвитку готельно-ресторанного підприємства, 

його структурних підрозділів, потреб споживачів. 

 

 

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 домашнього завдання.  



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Елементи вищої математики та математичного програмування 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

 


