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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у ІІІ семестрі  
Кількість кредитів - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 36 18 18 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 54 Заочна - 78 
Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Event-технології» призначена для вивчення теоретичних основ та набуття 

практичних навичок з питань планування, організації та управління заходів та івент-технологій. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальнотеоретичні положення концепції управління 

та організації заходів, а саме процеси формування певних технологій, які дозволяють на практиці 

застосовувати отримані знання. 
Міждисциплінарні зв’язки: попередні – Індустрія гостинності, послідовні – Організація 

ресторанного господарства, Організація готельного господарства, Технологія продукції 

ресторанного господарства. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування глибоких знань з предмету, а саме: необхідних 

теоретичних знань, практичних навичок та управлінського мислення в плануванні, організації, 

реалізації й оцінці івент заходів в службовому, суспільному та приватному житті. 
Основним завданням вивченням дисципліни «Event-технології» є формування в майбутніх 

фахівців цілісної уяви та системи компетентностей у сфері event-технологій. 
В результаті вивчення курсу «Event-технології» студенти повинні 
знати : 
- основні поняття і методологічну основу івент заходів; 
- класифікацію та характеристику подієвих заходів; 
- тенденції розвитку івент у готельно-ресторанному господарстві. 
- технології та інструменти для розробки, планування, організації та просування івентів; 

- визначення ризиків та вибору альтернативних варіантів формування бюджету івент-заходів на  
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- особливості контролю, оцінки результатів та ефективності івент заходів; 
вміти : 
- демонструвати та застосовувати одержані знання з метою використання в готельно-ресторанній 

індустрії; 
- здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію інформації та вітчизняного й зарубіжного 

досвіду з питань івент-технологій; 
- визначати основні етапи та переліки робіт в рамках підготовки івентів різних типів та 

організовувати їх виконання; 
- застосовувати інноваційні технології та інструменти для розробки, організації, просування і 

продажу подієвих заходів; 
- оцінювати результати та ефективність подій. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів 
 

Інформаційні ресурси 

 
7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 
законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності ОНТУ» та 

«Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 Викладач ПІДПИСАНО   Вікторія СКЛЯР 
 

 Завідувач кафедри ПІДПИСАНО  Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
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