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І Загальна характеристика освітньої програми 

 

Вищий навчальний 

заклад 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Назва спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа 

Тип диплома та об-

сяг програми 

Диплом бакалавра, перший (бакалаврський) ступінь, 4 акаде-

мічних роки, 240 кредитів ЄКТС 

Освітня кваліфіка-

ція 
Бакалавр із спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

Кваліфікація в дип-

ломі 
Фахівець з готельно-ресторанної справи 

Ліцензуюча інститу-

ція 

Міністерство освіти і науки України,  

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Рівень програми QF for EHEA – перший цикл, EQF for LLL – 6 рівень; 

НРК України – 6 рівень 

 

ІІ Зміст освітньої програми 

 

Опис предметної 

області 

Об’єктами вивчення та діяльності є процес організації 

виробництва підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

і аналіз ринку гостинності. 

Цілі навчання:підготовка соціально мобільних, конку-

рентоспроможних висококваліфікованих фахівців для 

організації сервісної та виробничо-технологічної діяль-

ності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, які 

володіють загальними і фаховими компетентностями. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні ос-

нови процесу виробництва та реалізації продукції та пос-

луг  в підприємствах готельно-ресторанної справи з вра-

хуванням сучасних наукових досліджень в галузі техно-

логій виробництва продукції, бізнес-технологій в підпри-

ємництві та сучасного стану готельно-ресторанного гос-

подарства; методи, технологічні прийоми та інформацій-

ні основи технологій в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра у сфері готельно-

ресторанного бізнесу; способи забезпечення належного 

рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-

ресторанного бізнесу різних типів. 

Методи, методики та технології: органолептичні, фізи-



ко-хімічні, спеціальні технологічні проведення техніко-

економічних розрахунків; технології продукції ресторан-

ного господарства, технології обслуговування, викорис-

тання сучасних інформаційних технологій. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовження навчання на другому (магіс-

терському)освітньому рівні, отримання післядипломної  

освіти на споріднених та інших спеціалізаціях, підви-

щення кваліфікації, академічна мобільність 

Працевлаштуван-

ня випускників 

Бакалавр з готельно-ресторанної справи призначений 

для кваліфікованої виконавської діяльності в готелях, 

туристичних комплексах, ресторанах, кафе, барах, їда-

льнях, санаторно-курортних закладах, пансіонатах, бу-

динках відпочинку, профілакторіях, санаторіях. Бака-

лавр підготовлений до робіт: фахівцем з раціоналізації 

виробництва; фахівцем із стандартизації, сертифікації та 

якості; фахівцем із гостинності в місцях розміщення; 

фахівцем із готельної справи; фахівцем з ресторанної 

справи; диспетчера виробництва; техніка з нормування 

праці, підготовки виробництва; інспектора з контролю 

якості продукції; інспектора з експлуатаційних, вироб-

ничо-технічних та організаційних питань; фахівцем з 

готельного обслуговування; фахівцем з організації до-

звілля. 
 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавра 

 

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної освіти: 

– на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 ро-

ків – 240 кредитів ЄКТС; 

– на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 ро-

ків – 180 – 240 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забез-

печення загальних та фахових компетентностей за спеціальністю. 

Вимоги щодо мінімального обсягу практики не менше 10 % від загаль-

ного обсягу освітньої програми.  

Для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого бакалавра ВНЗ 

має право скорочувати обсяг освітньої програми в межах 120 – 180 кредитів 

ЄКТС.  



ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у процесі навчання і в господарській 

діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відпові-

дної науки і характеризується комплексністю та невизна-

ченістю умов 

Загальні компе-

тентності 

ЗК 1 – здатність застосовувати фахові та фундаментальні 

знання у професійній діяльності; 

ЗК 2 – здатність шляхом самостійного навчання освоювати 

нові області, використовуючи здобуті знання; 

ЗК 3 – здатність до усвідомленого поповнення і розширен-

ня комунікативних навичок у професійній сфері; 

ЗК 4 – здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів; 

ЗК 5 – здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї 

професії, застосовувати принципи деонтології при вико-

нанні професійних обов'язків; 

ЗК 6 – здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК 7 – володіння навиками використання сучасного про-

грамного забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в 

комп’ютерних мережах, володіння основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання та переробки і 

використання технологічної інформації у професійній дія-

льності; 

ЗК 8 – здатність використовувати організаторські навички 

для планування роботи колективу; 

ЗК 9 – здатність до усної та письмової ділової комунікації 

державною та іноземною мовами для спілкування у профе-

сійній та соціально-культурній сферах, володіння фаховою 

термінологією іноземною мовою; 

ЗК 10 – здатність розуміти та поважати представників ін-

ших культур, ефективно застосовуючи комунікаційні кон-

цепції. 

Фахові компете-

нтності 

ФК 1 – здатність управляти підприємством, приймати рі-

шення у господарській діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу; 

ФК 2 – здатність використовувати на практиці основи дію-

чого законодавства та відстежувати зміни в ньому; 

ФК 3 – здатність визначати стратегічні цілі управління дія-

льністю організації; 

ФК 4 – здатність будувати конкурентну карту ринку, виді-

ляти ключові фактори успіху та розвивати конкурентні пе-



реваги організації; 

ФК 5 – здатність аналізувати тенденції розвитку індустрії 

гостинності та рекреаційного господарства; 

ФК 6 – здатність проводити комплексний аналіз діяльності  

готельного та ресторанного підприємства, його макро- і 

мікросередовища, розробляти ефективну маркетингову 

стратегію підприємства на ринку; 

ФК 7–знання змісту та психологічних особливостей управ-

ління, особливостей різних стилів керівництва та їх ефек-

тивність; 

ФК 8– здатність формувати та реалізовувати ефективні зо-

внішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери 

гостинності, навички взаємодії (робота в команді); 

ФК 9– здатність використовувати різні методи конструкти-

вного розв'язання конфліктів в управлінні організаціями; 

ФК 10– здатність до уміння організовувати сервісно-

виробничий процес який забезпечує гармонізацію інтересів 

споживачів і підприємств (закладів) готельно-ресторанного 

бізнесу та курортів з дотримання вимог безпеки та екологі-

чності; 

ФК 11– здатність проектувати процес надання основних і 

додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-

ресторанного та рекреаційного господарства; 

ФК 12– здатність проектувати технологічний процес виро-

бництва продукції і складати необхідну нормативну доку-

ментацію на напівфабрикати та готову кулінарну продук-

цію; 

ФК 13 – здатність застосовувати сучасні досягнення в об-

ласті оздоровчого харчування до розроблення науково  об-

ґрунтованих харчових раціонів і організації оздоровчого і 

лікувально-профілактичного харчування в умовах закладів 

ресторанного господарства; 

ФК 14– здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій виробництва та 

обслуговування споживачів; 

ФК 15–здатність здійснювати підбір технологічного устат-

кування та обладнання, уміння вирішувати питання раціо-

нального використання просторових та матеріальних ресу-

рсів; 

ФК 16– здатність оцінювати та забезпечувати якість про-

дукції та послуг на підприємствах сфери гостинності; 

ЗК 17 – здатність організовувати роботу відповідно до ви-

мог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної без-

пеки в закладах готельно-ресторанного господарства при їх 

експлуатації. 



V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

Ком-

пете-

нтно-

сті 

Результати навчання Сфера 

Загальні компетентності 

ЗК 4 РН 1 – здатність до формування світогляду, розвитку 

людського буття, суспільства і природи, духовної куль-

тури. 

когнітивна 

ЗК 7 РН 2 – здатність працювати з інформацією, у тому числі в 

глобальних комп'ютерних мережах. 

афективна 

ЗК 6 РН 3 – уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати їх правомочність за резуль-

татами оцінювання і прогнозування соціальних, економі-

чних, політичних та інших подій. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ЗК 8 РН 4 – здатність до колективних дій, до організації взає-

модії в колективі. 

афективна 

ЗК 10 РН 5 – здатність розуміти та поважати представників ін-

ших культур, ефективно застосовуючи комунікаційні 

концепції. 

афективна 

ЗК 3 РН 6 – здатність виконувати професійну діяльність у від-

повідності до стандартів якості, формувати нові ідеї (кре-

ативність). 

когнітивна 

афективна 

ЗК 9 РН 7 – здатність спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово. 

когнітивна 

ЗК 1 РН 8 – здатність застосовувати фахові та фундаментальні 

знання у професійній діяльності 

когнітивна 

 

Фахові компетентності 

ФК 2 РН 9 – уміння на основі знань нормативно-правових ак-

тів,які регулюють діяльність підприємств готельного та 

ресторанного господарства і курортів,аналізувати сучасні 

тенденції розвитку індустрії гостинності. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 4 

ФК 6 

РН 10 – уміння оцінювати конкурентоспроможність  під-

приємств (закладів), продукції, послуг на основі стандар-

тних методик. 

когнітивна 

афективна 

ФК 3 

ФК 5 

РН 11 – уміння здійснювати планування, управління і ко-

нтроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу у розрізі розуміння економічних процесів. 

когнітивна 

афективна 

ФК 1 

ФК 7 

РН 12 – уміння управляти підприємством, приймати 

стратегічні та тактичні рішення у господарській діяльно-

сті суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

когнітивна 

афективна 

психомото-



рна 

ФК 10 

ФК 7 

РН 13 – уміння організовувати та удосконалювати процес 

виробництва та реалізації продукції та послуг у закладах 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням ви-

мог і потреб споживачів. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 8 

ФК 9 

ФК 7 

РН 14 – уміння організовувати ефективну взаємодію всіх 

підрозділів, цехів, дільниць та інших структур закладі в 

санаторно-курортного, ресторанного та готельного гос-

подарства з дотриманням діючих нормативних докумен-

тів. 

когнітивна 

афективна 

психомото-

рна 

ФК 14 РН 15 – уміння розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій виробництва та 

обслуговування споживачів. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 11 РН 16 – уміння обґрунтовувати ціни на продукцію і/або 

послуги; планувати обсяги виробництва та реалізації. 

когнітивна 

ФК 12 РН 17 – уміння проектувати технологічний процес виро-

бництва продукції і складати необхідну нормативну до-

кументацію. 

когнітивна 

ФК 12 РН 18 – уміння використовувати надбання національних 

культур у сфері готельно-ресторанного бізнесу. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 13 РН 19 – уміння розробляти та затверджувати нові рецеп-

тури та технології виробництва страв і виробів, раціона-

льних норм харчування з урахуванням запитів різних 

груп споживачів, фірмових, дієтичних страв і виробів за 

спеціальними формулами та рецептурами. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 11 РН 20 – уміння розробляти пропозиції з впровадження 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування 

споживачів з використанням різних автоматизованих си-

стем у роботі підприємств (закладів) готельного та ресто-

ранного господарства, санаторно-курортних закладів. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 11 РН 21 – уміння розробляти нормативну документацію на 

напівфабрикати та готову кулінарну продукцію. 

когнітивна 

ФК 16 РН 22 – здатність оцінювати та забезпечувати якість про-

дукції та послуг на підприємствах сфери гостинності. 

когнітивна 

психомото-

рна 

ФК 15 РН 23 – знати види, призначення та сфери використання 

різних видів інженерного обладнання у ресторанному го-

сподарстві, санаторно-курортних закладах. 

когнітивна 

ФК 17 РН 24 – уміння забезпечувати безпеку праці з дотриман-

ням відповідних вимог, організовувати проведення ін-

структажу працівників закладу (підприємства)з правил 

безпечної експлуатації торгово-технологічного облад-

нання, технологічного устаткування, інвентарю тощо. 

когнітивна 

психомото-

рна 



VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атеста-

ції здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Тематика бакалаврських робіт може охоплювати широке 

коло питань. Обсяг та структура роботи встановлюється 

окремо в кожному окремому випадку в залежності від спе-

цифіки матеріалу і з урахуванням рекомендацій наукового 

керівника. 

Кваліфікаційна робота бакалавра має містити аналіз лі-

тературних джерел і результати самостійної творчої роботи 

студента, виконаної ним особисто. 

Роботи подається до захисту студентом державною мо-

вою з урахуванням загальних вимог до друкованих робіт. 

Перевірка на плагіат та відповідність вимогам щодо на-

писання кваліфікаційної (дипломної) роботи. На плагіат пе-

ревіряється зміст теоретичного обґрунтування проблеми, 

аналіз існуючих досліджень, математичні, технічні та конс-

труктивні аспекти вирішення поставлених задач. 

Вимоги до пуб-

лічного захисту 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні Державної екзаменаційної комісії. 

Кваліфікаційна робота бакалавра ставить за мету визна-

чення загального науково-технічного, професійного та куль-

турного рівнів претендента шляхом контролю його знань та 

вмінь, оцінку здатності самостійно проводити аналіз постав-

леної задачі, формулювати мету, завдання та висновки, по-

давати письмово та усно матеріал роботи та представляти 

результати під час публічного захисту. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти 

 

1. Принципи та процедури забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані у Законі України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VІІ, Стандарті і рекомендаціях щодо забезпечення яко-

сті в Європейському просторі вищої освіти (ESG) Європейської асоціації із 

забезпечення якості вищої освіти, Національного стандарту України «Систе-

ми управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009. 

Принципи забезпечення якості освіти: 

– відповідність європейським та національним стандартам якості 



вищої освіти; 

– автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

– здійснення моніторингу якості; 

– системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 

– постійне підвищення якості освітнього процесу; 

– залучення аспірантів, студентів, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін до процесу забезпечення якості вищої освіти; 

– відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

Процедури забезпечення якості освіти: 

– удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та 

періодичне оновлення освітніх програм; 

– якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітнього рівня 

бакалавр; 

– збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими 

(почесними) званнями в складі кафедр ВНЗ; 

– удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз 

для реалізації освітнього процесу; 

– забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів вищої 

освіти за рівнем бакалавра; 

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про діяльність ВНЗ; 

– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічно-

го плагіату у наукових працях працівників ВНЗ і здобувачів вищої освіти ба-

калаврського рівня; 

– створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в 

освітньому процесі ВНЗ 

2. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм проводиться за 

вимогами відповідного положення, розробленого ВНЗ. Критерії, за якими 

відбувається перегляд освітньої програми, формулюється як у результаті зво-

ротного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, студентами, випус-

книками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі, пот-

реб суспільства та ринку праці. 

Показниками сучасності освітньої програми є: 

– оновлюваність; 

– участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню програму; 



– рівень задоволеності випускників змістом освітньої програми; 

– відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників 

3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти 

Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійснюється у ВНЗ 

на підставі власного положення про організацію освітнього процесу. 

Система оцінювання якості підготовки студентів включає: вхідний, по-

точний, семестровий, підсумковий контроль та атестацію здобувачів вищої 

освіти, які здобувають ступінь бакалавра. 

4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників 

Професорсько-викладацький склад ВНЗ підвищує кваліфікацію в Укра-

їні і за кордоном. 

ВНЗ забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років. 

У самому ВНЗ реалізуються власні програми та форми підвищення 

кваліфікації (семінари, майстер-класи, тренінги, конференції, вебінари, круг-

лі столи, школи молодого викладача тощо) 

5. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

Ресурсами для організації освітнього процесу у ВНЗ є: 

– робочий навчальний план; 

– робочі навчальні програми дисциплін та практик. 

Відповідно до діючих ліцензійних умов: 

– належне навчально-методичне забезпечення (комплекси) навчальних 

дисциплін; 

– сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка; 

– власна веб-сторінка; 

– інтернет-зв’язок; 

– бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими, довід-

никовими та фаховими періодичними виданнями; 

– технічні засоби навчання; 

– наявність спеціалізованих лабораторій з технології продукції ресто-

ранного господарства, ресторанного обслуговування, організації готельного 

обслуговування, кабінет проектування; 

– наявність баз для проведення всіх видів практики; 

– належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін. 

6. Наявність інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом 

Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО, «Відділ кад-

рів», «Абітурієнт» тощо). Електронна пошта. 



7. Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації 

Наявність офіційного сайту ВНЗ на якому оприлюднюються: статут, 

власне положення про організацію освітнього процесу, правила прийому, 

ступені вищої освіти, за якими проводиться підготовка фахівців, у тому числі 

за рівнем бакалавр, основні дані про освітні програми тощо 

8. Запобігання та виявлення академічного плагіату 

Процедури та заходи: 

– формування колективу ВНЗ, який не сприймає і не допускає академі-

чну нечесність; 

– створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату; 

– запровадження систем перевірки робіт на плагіат; 

– виявлення та притягнення до відповідальності винних у академічно-

му плагіаті. 
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