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АНОТАЦІЯ
Міждисциплінарна курсова робота спрямована на формування загальних та фахових
компетентностей практичної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Це
один із видів навчальної роботи, в якій студент повною мірою розвиває здатність аналізувати і
розраховувати економічні показники діяльності, визначати рівень конкурентоспроможності та
економічний потенціал, впроваджувати новітні технології у закладах готельно-ресторанного
господарства. У процесі написання міждисциплінарної курсової роботи студент виявляє і
розвиває свої творчі здібності, здатність до аналітичного мислення та практичного їх
застосування.
Міждисциплінарна курсова робота охоплює дисципліни передбачені навчальним планом 3го року навчання бакалаврів, тому орієнтується на комплексне дослідження діяльності закладів
готельно-ресторанного господарства.
СТРУКТУРА КУРСУ ТА ЗАВДАННЯ
Кількість
годин

Тема

Результати навчання

15

Робота над бібліографією

Уміння користуватися каталогами та науковою
літературою, статистичними й інструктивними
матеріалами

5

Структуризація змісту (складання
плану) роботи

Уміння складати структурований план курсової
роботи

5

Визначення мети та завдань
дослідження

Уміння визначати актуальність теми, основні цілі,
предмет, об’єкт та мету, з якої випливають
основні завдання дослідження

10

Розробка методики викладу
матеріалів курсової роботи

Уміння систематизувати інформацію

1

Завдання/Форми
контролю
Самостійна
пошукова робота
Самостійна робота,
рекомендації
наукового
керівника
Самостійна робота,
рекомендації
наукового
керівника
Самостійна робота,
рекомендації
наукового
керівника

Кількість
годин

Тема

Результати навчання

25

Аналіз та оцінка об’єкта дослідження

Уміння аналізувати та здійснити оцінку об’єкта
дослідження курсової роботи; виявляти
проблеми, причини виникнення та їх шляхи
подолання

15

Формування результатів та висновків
дослідження

Уміння виділяти основне у досліджуваній роботі
та формувати висновки

5

Оформлення списку використаних
джерел

Уміння формувати та оформляти список
використаних джерел згідно ДСТУ

10

Оформлення курсової роботи
відповідно до загальновстановлених
вимог

Уміння дотримуватися вимог, стилю, які
встановленні для написання даної курсової
роботи

Завдання/Форми
контролю
Самостійна
науково-дослідна
робота,
рекомендації
наукового
керівника
Самостійна робота,
рекомендації
наукового
керівника
Самостійна робота,
рекомендації
наукового
керівника
Самостійна робота,
рецензування
науковим
керівником

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою. Загальна кількість
балів включає оцінки змісту роботи (до 60 балів) та захисту (до 40 балів).
Курсова робота оцінюється членами комісії, після захисту студентом, у балах і за
національною шкалою оцінок.
При оцінюванні курсової роботи враховується наступні складові:
1. Визначення мети і завдань роботи
2. Формулювання об’єкту та предмету дослідження
3. Відповідність структурних розділів визначеній темі
4. Чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану
5. Аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій
6. Науковість стилю викладання
7. Дотримання граматичних і стилістичних правил
8. Відповідність вимогам щодо оформлення роботи (при значних відхиленнях від
встановлених вимог робота може бути взагалі не допущена до захисту або це суттєво вплине на
загальну оцінку)

5 балів
5 балів
10 балів
10 балів
10 балів
5 балів
5 балів
10 балів

Захист курсової роботи зазвичай проводиться у формі короткої доповіді студента (до
5 хв.), щодо основних аспектів аналізу та результатів дослідження, яка передбачає перевірку
обґрунтування актуальності роботи та її практичного застосування.
При оцінюванні захисту курсової роботи враховується низка складових, зокрема:
1. Вміння студента презентувати основні результати роботи
2. Відповіді на запитання (чіткість формулювання та відповідність запитанню)

Шкала оцінювання студентів:
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90…100
85…89
75…84
67…74
60…66
35…59
0…34

Оцінка ECTS та її зміст
А - Відмінно
В - Дуже добре
С - Добре
D - Задовільно
Е - Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
FХ – Незадовільно з можливістю повторного складання
F- Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

2

20 балів
20 балів

Студенти як відповідальні учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної
доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.
ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ, ДЕДЛАЙНІВ ТА ПЕРЕСКЛАДАННЯ
Відвідування консультацій до курсової роботи є обов’язковим. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне
стажування) консультації можуть проводитися в он-лайн формі за погодженням із науковим
керівником.
Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами захисту курсової роботи
(крім незадовільних оцінок). Такі випадки регулюються Положенням про апеляцію результатів
підсумкового контролю знань студентів. Перескладання незадовільних оцінок здійснюється
відповідно до Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей.
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Контроль
знань

К– консультації
Р – написання рецензії
ПЗКР – попередній захист курсової роботи
ЗКР – захист курсової роботи
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14 тиждень
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Консультації
до курсової
роботи

1 тиждень

СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
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