
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Вищий навчальний приватний заклад 
"Дніпровський гуманітарний університет"

Освітня програма 27745 готельно-ресторанна справа

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 295

Повна назва ЗВО Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний 
університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 32495593

ПІБ керівника ЗВО Кириченко Олег Вікторович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

dgu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/295

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 27745

Назва ОП готельно-ресторанна справа

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр (ОКР 
«спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра міжкультурної комунікації та соціально-гуманітарних дисциплін, 
кафедра права, кафедра психології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Василя Сліпака (колишня Єрмолової*), 35 А, м. Дніпро, Україна
*Рішення Дніпровської міської ради від 21.09.2022 року № 43/27

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 376634

ПІБ гаранта ОП Лисенко Олена Вікторівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lysenko@dgu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(093)-572-14-26

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка бакалаврів з ГРС здійснюється відповідно до Ліцензії на провадження освітньої діяльності з підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (засідання ліцензійної комісії МОНУ 21.06.2018 № 97/2, 
наказ МОНУ від 21.06.2018 № 1352-л) за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Розроблення ОП 
розпочалося наприкінці 2017 року та враховувало пропозиції роботодавців та досвід колективу університету у 
підготовці фахівців у сфері гостинності. Перший набір на ОП здійснений у 2018 році.
У 2020 році ОП була значно оновлена та удосконалена, що зумовлено, перш за все, прийняттям Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ 
МОНУ від 04.03.2020 № 384) та вимогами ринку праці. Перегляду та оновленню ОП передували консультації з 
фахівцями-практиками та університетською спільнотою, аналіз кадрового складу кафедр університету та його 
матеріально-технічної бази щодо спроможності реалізації студентоцентрованого навчання. ОП пройшла процедуру 
рецензування провідними фахівцями-практиками, розглянута на засіданні Вченої ради (протокол № 8 від 
20.08.2020) та запроваджена в освітній процес наказом № 36-02 від 31.08.2020.
Продовжуючи роботу щодо моніторингу якості реалізації ОП, наказом від 30.12.2020 № 99-02 створено робочу 
групу з оновлення та перегляду ОП. Робочою групою проведено консультації з представниками 
роботодавців(https://dgu.edu.ua/news/20210523%D0%B0/), проаналізовано пропозиції здобувачів та винесено 
оновлену ОП на громадське обговорення шляхом оприлюднення проєкту на офіційному сайті. Оновлену ОП 
розглянуто і схвалено Вченою радою (протокол від 27.05.2021 №9) та введено в дію наказом від 10.06.2021 № 51-02. 
У 2021 році прийом здобувачів здійснювався вже на оновлену ОП.
28-29.10.2021 ОП пройшла акредитаційну експертизу, під час якої було висунуто  ряд зауважень щодо змісту ОП. 
Наказом ректора від 03.02.2022 № 08-02 створено робочу групу з перегляду ОП, яка ретельно опрацювала та 
врахувала всі зауваження експертної групи, побажання стейкхолдерів і здобувачів. У зв’язку з цим: (1) до ОП додано 
структурно-логічну схему викладання ОК; (2) до вибіркової складової додано вивчення другої іноземної мови; (3) з 
урахуванням зміни фокусу ОП переглянутий перелік вибіркових ОК, що посилюють психологічну підготовку 
фахівців («Психологія комунікації», «Психологія лідерства», «Командоутворення»); (4) усунуто дублювання ОК та 
посилено професійну підготовку здобувачів шляхом додавання ОК «Івент-менеджмент», «Дизайн», «Регіональні 
студії»; (5) переглянуто обсяги ОК спеціальної (фахової) підготовки; (6) змінено підхід до планування курсових робіт 
шляхом визначення ОК, які більше відповідають змісту спеціальності («Вступ до гостинності» та «Івент-
менеджмент»). Проєкт нової ОП було подано на громадське обговорення на сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/poll/), а також отримано рецензії зовнішніх стейкхолдерів. За результатами цих заходів оновлену ОП 
розглянуто та схвалено Вченою радою (протокол від 26.05.2022 №  9) та введено в дію наказом № 39-02 від 
1.06.2022. У 2022 році прийом здобувачів здійснювався вже на оновлену ОП.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 48 17 13 0 0

2 курс 2021 - 2022 46 25 0 0 0

3 курс 2020 - 2021 44 25 14 0 0

4 курс 2019 - 2020 91 34 20 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 27745 готельно-ресторанна справа

другий (магістерський) рівень програми відсутні
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 5598 2186

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

5598 2186

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма op_241_b_22.pdf VhwpxltCBPTvaYzotQsPXUEJyMwuod/rv29J36s82Tc=

Навчальний план за ОП np_241_b_2022.pdf +9hftTEGC+nE/onVXFael93idwqfGjAE+zpQVK3kaRU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

rec_241_b_2022.pdf fU5eDSshkTV0ATWFuuftNhzT5Yr6rpfW5B2sy8yKCOE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Професійна підготовка менеджерів, фахівців ГРС, що ґрунтується на особливостях підприємницької діяльності в 
сфері гостинності та спирається на принципи педагогічної дидактики. Надання якісної освіти та можливостей для 
глибокого, всебічного та високопрофесійного вивчення ГРС шляхом отримання корисних та актуальних практичних 
знань та формування загальнокультурних, особистісних та професійних компетентностей відповідно до  Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Надання здобувачам свободи дій для реалізації власних інтересів під час вибору індивідуальної освітньої траєкторії.
Унікальність ОП втілена в ОК, які гармонійно поєднують сучасні досягнення в сфері гостинності та практичні 
інструменти вирішення професійних завдань готельного та ресторанного обслуговування; передбачають набуття 
навичок естетичного, культурологічного, психологічного супроводу надання послуг у сфері гостинності; 
використання в професійної діяльності національних традицій гостинності та мультикультурності, поваги до 
історичного минулого та його сучасного сприйняття, у тому числі з урахуванням регіональних особливостей.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП спрямовані на створення умов для самореалізації та розвитку інтелектуальних здібностей кожного 
здобувача шляхом отримання якісної освіти, надання можливостей для глибокого та всебічного вивчення ГРС, 
отримання актуальних практичних знань та формування загальнокультурних, особистісних та професійних 
компетентностей, у повній мірі відповідають положенням Концепції розвитку освітньої, наукової та інноваційної 
діяльності Дніпровського гуманітарного університету на 2021-2026 роки, а також основним завданням університету, 
визначеним у Статуті ВНПЗ “ДГУ”(https://dgu.edu.ua/pro-universitet/informaciina-vidkritist/).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

з урахуванням пропозицій випускників (1) переглянуто тематику ОК професійного спрямування «Інженерна 
графіка», «Інформаційне забезпечення готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»; (2) з метою формування 
комунікаційних навичок та стресостійкості запроваджено вибіркові ОК «Психологія комунікації», «Психологія 
управління», «Командоутворення». За результатами опитування здобувачів випусковій кафедрі запропоновано 
розглянути питання щодо (1) підвищення якості презентацій та змісту вибіркових ОК; (2) присутності на 
презентаціях вибіркових ОК експертів у відповідній галузі, які б могли довести власними прикладами необхідність 
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тієї або іншої дисципліни в професійному становленні майбутніх фахівців.

- роботодавці

Згідно рецензій-відгуків від керівників та фахівців ГРС, які позитивно оцінюють зміст та структуру ОП, враховано 
наступні рекомендації: (1) посилено викладання іноземної мови та запроваджено ОК “Друга іноземна мова”; (2) 
визначено роль і місце ОК психологічного спрямування у підготовці фахівців ГРС; (3) переглянуто зміст підготовки 
здобувачів з питань інформаційно-технічного забезпечення роботи закладів гостинності шляхом перегляду 
структури та змісту відповідних ОК.

- академічна спільнота

(1) з метою формування національної ідентичності здобувачів та знань з історичної спадщини регіону, виховання 
толерантності як ціннісної основи фахівця запроваджено ОК «Регіональні студії»; (2) змінений фокус ОП та підхід 
до підготовки фахівців з акцентуванням уваги на культурологічному та психологічному аспекті професійної 
діяльності фахівців ГРС.

- інші стейкхолдери

враховано отримані під час проведення днів відкритих дверей пропозиції батьків абітурієнтів та інших потенційних 
споживачів (замовників) освітніх послуг, експертів: (1) з метою удосконалення професійно-орієнтованої мовної 
компетентності та підготовки випускників до участі у міжнародних проєктах та стажуваннях запроваджено ОК 
«Друга іноземна мова»; (2) переглянуто фокус ОП, чітко визначено мету та унікальність ОП з урахуванням 
психологічного та культурологічного спрямування професійної діяльності.
Пропозиції враховані в розділі 2. “Перелік компонент освітньо-професійної програми та її логічна послідовність” 
ОП (протокол Вченої ради № 7 від 30.06.2022), а також у Навчальному плані.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

ПРН безпосередньо корелюють з тенденціями розвитку ринку гостинності та сучасними досягненнями у сфері 
ресторанної та готельної справи. Колектив авторів під час перегляду ОП намагався у повній мірі врахувати вимоги 
до фахівців СГ та необхідність формування у випускників громадянськості та моральності, інтелектуальності та 
креативності, розвиненого почуття обов’язку та відповідальності за безпеку споживачів послуг СГ, толерантності та 
поваги до мультикультурності, відданості своїй справі та професійній етиці, почуття національної ідентичності, 
професійної гідності та особистої бездоганності. Актуальність кадрового забезпечення СГ зумовлена підвищенням 
вимог щодо ефективності діяльності та управління підприємствами ГРС, що призводить до посилення ролі 
правового забезпечення діяльності підприємств ГРС, їх соціальної відповідальності (ПРН 1, ПРН 2, ПРН 21, ПРН 
26), менеджменту (ПРН 4, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 13, ПРН 14), комунікацій (ПРН 3, ПРН 8, ПРН 17, ПРН 18), 
інформаційних технологій (ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 11), професійної етики (ПРН 8, ПРН 17, ПРН 19, ПРН 20, 
ПРН 25), мовної підготовки (ПРН3, ПРН 8, ПРН 23, ПРН 24, ПРН 25) та психологічної підготовки (ПРН  3, ПРН  8, 
ПРН 17, ПРН 18, ПРН 25) у підготовці фахівців та набуття випускниками ОП відповідних ПРН. Формування 
вищезазначених якостей відбувається також завдяки залученню здобувачів до проведення різноманітних науково-
практичних заходів, майстер-класів, тренінгів, міжнародного стажування, а також участі у роботі наукового гуртка 
кафедри.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При формулюванні цілей та ПРН враховані тенденції розвитку СГ у міжгалузевому, галузевому та регіональному 
контекстах – вони визначають рівень знань, практичних навичок фахівців, які будуть затребувані на національному 
та регіональному ринках праці:
галузеві потреби – забезпечення ефективного і комплексного використання наявного туристичного та курортно-
рекреаційного потенціалу шляхом розв’язання проблеми рекреаційного природокористування і охорони 
навколишнього природного середовища та удосконалення територіальної структури сфери туризму та курортів з 
метою розвитку туристичних територій – ПРН 4, ПРН 19, ПРН 20;
регіональні потреби – поліпшення інфраструктури СГ, розвиток підприємств СГ; розробка нових видів послуг та 
внесення удосконалення в існуючі; запровадження світових стандартів обслуговування в підприємства СГ, а також 
дотримання вимог професійної етики під час надання послуг – ПРН 1, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 18.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час вдосконалення ОП було проаналізовано: ХНЕУ ім. С. Кузнеця https://www.hneu.edu.ua/wp-
content/uploads/1/Gotelno-restorannyj-biznes-OPP-2022-bakalavr.pdf 
НІХТ https://drive.google.com/file/d/1RBJUh5PV8PFu1y_K27IsbXURjDKBBTjI/view 
КНТЕУ  https://knute.edu.ua/file/MjkwNQ==/8b554d173e92ab230b4b342c99be48a6.pdf 
ПУЕТ (http://puet.edu.ua/sites/default/files/241_grs_opp_bakalaavr_2019.pdf); 
ЛНУ ім. І. Франка (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osvitn-
o_profesiyna_prohrama_2020.pdf); Академія туризму Анталія, Туреччина (https://antcol.ru/abiturientu/)
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Увага приділялася співвідношенню обсягу у кредитах ЄКТС різних блоків ОК, практичній складовій, обсягу соц.-
гум. підготовки для формування здатностей: комунікація, креативність, толерантність, повага до 
мультикультурності. Жодна з програм не взята за зразок, бо при перегляді ОП враховувався регіон. аспект 
організації СГ та рекреаційні особл. регіону. Позитивною запозиченою практикою є збільшення обсягів ОК, 
запровадження вивчення другої ін. мови, ОК проф. спрямування щодо управління, психології, комунікації.
ОП прагне досягти конкурентоздатності через залучення фахівців у СГ, урізноманітнення форм навчання, 
організацію занять або у закладах СГ, або із залученням практиків (https://www.youtube.com/watch?
v=_Yh88nRwEjk, https://www.youtube.com/watch?v=1VzbUdktUeE )
З урахуванням результатів співставлення ОП було сформоване власне бачення її змісту і визначені цілі та ПРН, що 
втілені в ОП шляхом формування унікальних СК (14-17), ПРН (23-26) та вибіркових ОК.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

В ОП у повній мірі враховано вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОНУ від 04.03.2020 № 384 (далі – Стандарт), а також 
професійні завдання, що стоятимуть перед випускниками ОП, та кваліфікаційні вимоги до фахівців у СГ.
Виконання вимог Стандарту забезпечується шляхом викладання переліку обов'язкових ОК загальної (40 кредитів 
ЄКТС) та професійної (140 кредитів ЄКТС) підготовки, які забезпечують досягнення визначених Стандартом ПРН та 
набуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей. ОП також передбачено 17 кредитів практичної 
підготовки (практика – ознайомча, навчальна, переддипломна) на підприємствах СГ (національних та 
закордонних).
Під час навчання  та викладання ОК використовуються визначені Стандартом загальнонаукові та спеціальні методи 
пізнання суспільних явищ, методики економічної оцінки діяльності підприємств СГ; інформаційно-комунікаційні 
технології, які гармонійно поєднуються з інтерактивними технологіями та методами навчання і знаходять 
віддзеркалення в навчально-методичних комплексах ОК та силабусах.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

стандарт ВО є

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області підготовки бакалавра зі спеціальності. Перелік ОК збалансований таким 
чином, щоб повністю забезпечити теоретичну та практичну складові предметної області спеціальності, адекватність 
підготовки з урахуванням вимог ринку праці.
ОК програми забезпечують отримання фундаментальних знань з економіки ГРГ (Економічна теорія; Фінанси, 
грошовий обіг та кредит; Економіка підприємства в ГРГ; Економіка та ціноутворення в ГР та тур. бізнесі), 
інноваційних технологій і продуктів РГ (Товарознавство; Мікробіологія, гігієна і санітарія в галузі; Основи фізіології 
та гігієни харчування; Технології продукції ресторанного господарства; Організація інноваційної діяльності в ГРБ; 
Управління якістю продукції та послуг в ГРБ; Барна справа), поглиблених знань щодо управління підприємствами 
та бізнес процесами в ГРГ (Вступ до гостинності; Організація готельного господарства; Організація ресторанного 
господарства), з набуттям навичок оцінювання, аналізу та планування діяльності підприємств СГ (Аналіз діяльності 
підприємств ГР та тур. бізнесу; Планування в ГРС), управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі, 
корпоративного управління (Менеджмент ГРБ; Маркетинг ГРБ; Івент-менеджмнт) та набору інструментів 
вирішення професійних завдань щодо правового та інформаційного забезпечення підприємств ГРГ (Інформаційні 
системи та технології; Інформаційне забезпечення ГР та тур. бізнесу; Право (Правознавство) тощо), навичок 
проєктної діяльності (Інженерна графіка; Громадське будівництво, інженерне обладнання будівель в ГРГ; 
Проєктування об'єктів ГРГ; Дизайн тощо), а також досвіду самостійної дослідницької діяльності (Українська мова 
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професійного спрямування; Іноземна мова професійного спрямування, виконання курсових, дослідницьких та 
кваліфікаційної робіт під час навчання). 
Ознайомча, виробнича та переддипломна практики дозволяють набути практичні навички використання 
отриманих знань щодо розуміння суті професійної діяльності, а також вирішення професійних завдань із 
застосуванням норм та стандартів забезпечення безпеки споживачів послуг підприємств СГ.
Вибіркові ОК мають на меті поглибити та диверсифікувати знання предметної області спеціальності (Друга іноземна 
мова; Психологія комунікацій; Психологія лідерства; Командоутворення), а також набути навички ефективної 
комунікації та психологічної готовності до вирішення професійних завдань. ОК, що включені до ОП, логічно 
взаємопов’язані, складають цілісну систему і відображають зміст предметної області та в сукупності дають 
можливість випускникам ОП досягти ПРН.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Відповідно до п. 7 Положення про організацію освітнього процесу у ВНПЗ“ДГУ” (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/), індивідуальна освітня траєкторія (ІОТ) здобувача забезпечується чітко регламентованою 
процедурою вільного вибору дисциплін та форм навчання. ІОТ фіксується в індивідуальному навчальному плані 
здобувача та забезпечується переліком обов'язкових для вивчення ОК й доповнюється здобувачем з урахуванням 
власних інтересів, інтелектуальних потреб та здібностей вибірковими ОК ОП. Загальний обсяг вибіркових 
дисциплін складає 25% і становить 60 кредитів ЄКТС. Їх перелік забезпечує поглиблення загальних та фахових 
(спеціальних) компетентностей, визначених ОП, та розвиток соціально-гуманітарної ерудованості. Кафедра на 
своєму рівні акцентує увагу на найбільш актуальних ОК, опанування змісту яких сприятиме подальшому розвиткові 
здобувачів та їх професійній орієнтації щодо напрямку майбутньої діяльності. Вибіркові ОК сформовані у кейси, з 
яких здобувач може обрати їх відповідну кількість згідно з визначеною кількістю кредитів. Як правило, всі кейси 
вибіркових ОК сформовані з урахуванням принципу альтернативності (не менше двох приблизно рівноцінних 
альтернатив на кожну позицію вибору). Силабуси вибіркових ОК для ознайомлення заздалегідь розміщуються на 
сайті університету (https://dgu.edu.ua/studentu/nm-kompleksi/).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Процедура вибору ОК регламентована п. 7 Положення про організацію освітнього процесу у 
ВНПЗ“ДГУ”(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_2020%2B%2B.pdf. Вибір ОК 
розпочинається з другого семестру. Здобувачі, які вступили на навчання, після адаптації до умов вищої школи 
мають змогу здійснювати вибір наприкінці листопада на наступний весняний семестр, в подальшому, як і здобувачі, 
які навчаються на старших курсах, – наприкінці навчального року на наступний рік. Для організованого проведення 
вибору ОК вони сформовані у каталоги відповідного спрямування (соціально-гуманітарний напрям, готельно-
ресторанний напрям тощо) та оприлюднені на офіційному сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/portfolio/). 
Кафедрами, за якими вони закріплені, розроблені та розміщені силабуси на офіційному сайті 
(https://dgu.edu.ua/studentu/nm-kompleksi/). Так, презентації вибіркових ОК, які пропонувалося вивчати у 
поточному році, проведені у період 17—19.05.2022 (https://dgu.edu.ua/news/20220512/, 
https://dgu.edu.ua/news/20220524/). За результатами презентацій, на підставі заяв здобувачів, виданий наказ (від 
10.06.2022 № 43-02) про формування персонального складу груп з вивчення вибіркових ОК, з наступними їх 
коригуваннями (наказ від 19.09.2022 № 89-02), оскільки здобувачі, які з поважної причини були відсутніми під час 
презентацій та не подали заяву на вивчення вибіркових ОК, мали право зробити такий вибір протягом першого 
тижня поточного року. Для здобувачів 2022 року набору презентації вибіркових ОК проведено протягом 23—
25.11.2022 (наказ від 18.11.2022 № 127-02, https://dgu.edu.ua/news/20221121a/). Гарант ОП в період до 02.12.2022 
має отримати заяви здобувачів та передати їх до НМВ для підготовки відповідного наказу.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Програмою передбачено проходження 3 видів практик, заг. обсяг - 17 кредитів ЄКТС: ознайомча; навчальна; 
переддипломна практика. Програми практик дають змогу відпрацьовувати навички проф. діяльності фахівців ГРС 
різних служб підприємств сфери гостинності.
Ознайомча практика забезпечує формування ЗК (3, 10, 12, 13) та СК (1, 3, 4), спрям. на розвиток комунікат. та 
практичних навичок, застосування теор. знань щодо розуміння змісту сфери гостинності, основ законодавства у 
сфері гостинності.
Навч. практика забезпечує отримання ЗК (3-5), СК (1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 17), спрям. на вдосконалення практ. навичок, 
застосування теор. знань щодо організації та економ. складової діяльності підприємств ГРС.
Переддипломна практика забезпечує закріплення СК (1—17), спрямованих на вдосконалення практ. навичок щодо 
організації власної проф. діяльності в певних структурних підрозділах ГРС, а також його матеріально-техн., 
технолог., інформ., організаційного та правового забезпечення.
Практику здобувачі проходять на підприємствах на підставі договорів про співпрацю, а також за кордоном
 (https://www.facebook.com/sazonetsigor/videos/599605034401197 
https://www.facebook.com/sazonetsigor/photos/pcb.200500195406650/200499868740016/) Усі види практик 
забезпечено програмами практик. Загальні засади організації та вимоги щодо документального супроводження всіх 
видів практик закріплені у Положенні про практичну підготовку та організацію практики  здобувачів вищої освіти 
ВНПЗ «ДГУ» (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/praktika.pdf) .
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Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Автори ОП приділили увагу формуванню соц. навичок, які відповідають за успішну адаптацію до проф. діяльн., 
продуктивність і є наскрізними. Їх набуття реалізується шляхом забезпечення вибіркових ОК, спрям. на вироблення 
культури мовлення та публ. виступів, розбудови ефективної комунікації та формування лідерських якостей. ОП 
забезпечує набуття таких soft skills: (1) комунікативність (ПРН 3, 7, 8, 13, 16-19); (2) цифрова компетентність (ПРН2, 
5, 7); (3) креативність і критичне мислення (ПРН1, 4, 6, 10, 18, 24); (4)  презентаційні навички (ПРН16-18). ОП 
дозволяє здобувачеві набути соціальні навички як через ОК, що формують основні ЗК (Філософія; Історія 
української культури; Іноземна мова професійного спрямування; Політологія; Діловий протокол та етикет), так і 
опосередковано – через фахові ОК, а саме – Організація ГГ; Організація РГ; Івент-менеджмент; Кулінарне 
мистецтво та етнічні кухні; Професійна етика та етикет у закладах ГРГ, на заняттях з яких необхідними 
компонентами є робота в команді, уміння вирішувати конфліктні ситуації тощо.
Значну роль у розвитку у здобувачів soft skills відіграє заняття у “Школі ораторської майстерності”, а також участь у 
різноманітних студентських творчих заходах та наукових гуртках, виступах на тренінгах, семінарах та конференціях. 
Завдяки гармонійному поєднанню класичних практичних занять та практики на підприємствах ГРС здобувачі 
мають змогу виховати ввічливість, люб’язність, толерантність та повагу до мультикультурності, що  є особливо 
важливим для фахівців СГ.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до Положення про організацію освіт. процесу, навч. час визначається кількістю облікових одиниць часу, 
відведених для реалізації ОП підготовки фахівців на першому рівні ВО. Обліковими одиницями навч. часу є академ. 
год., навч. день, тиждень, семестр, рік, кредит ЄКТС. 
ОК навч. плану плануються обсягом 3 і більше кредитів ЄКТС, а їх кількість на навч. рік не перевищує 16. Обсяг ОК у 
годинах кратний цілому числу кредитів.
Трудомісткість навч. навантаж. здобувача включає час, витрачений на відвідування аудит. занять, самостійну 
(індивід.) роботу, практичну підготовку, а також на ПК. Час для самост. роботи регламентується НП і складає від 50 
до 70 % заг. обсягу навч. часу здобувача. 
Розподіл заг. обсягу годин ОП між аудиторними годинами та годинами самостійної роботи здобувачів становить: за 
нормативною частиною підготовки 40,5 % (2188 годин) проти 59,5 % (3212 годин), за вибірковою частиною 
аудиторні години становлять 41,6  % (748 години), години відведені на самостійну роботу становлять 58,4  % (1052 
годин). Серед аудиторних годин переважають: за нормативною частиною програми – семінарські та практичні 
заняття (1520 годин, 69,5 %); за вибірковою частиною  також семінарські та практичні заняття (494 години, 66,0 %). 
Даний підхід до розподілу аудиторних годин між видами занять зумовлений практико орієнтованим навчанням та 
необхідністю отримання саме практичних навичок

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти за даною ОП не здійснюється, але елементи такої форми 
поступово запроваджувалися шляхом проведення практичних занять на базі ресторанів та ГРК з фахових 
навчальних дисциплін «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Барна 
справа» тощо. Так, адміністратор ГРК “Хутір” Чемеринська В.І. згідно з Договором (до введення воєнного 
стану)проводила практичні заняття з дисципліни "Організація готельного господарства" на базі комплексу 
https://dgu.edu.ua/news/20211009/  
https://www.facebook.com/sazonetsigor/photos/pcb.218927310230605/218926753563

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://dgu.edu.ua/abiturientu/pravila-prijomu/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вся інформація щодо умов вступу на дану ОП та системи надання знижок на навчання заздалегідь розміщується на 
офіційному сайті (https://dgu.edu.ua/abiturientu/motiv/). Прийом вступників на навчання за спеціальністю 241 
«Готельно-ресторанна справа» відбувається на конкурсній основі. Конкурсний відбір здійснюється згідно 
конкурсного балу, розрахованого відповідно до Правил прийому (https://dgu.edu.ua/abiturientu/pravila-prijomu/). У 
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2022 році для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступали на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра, зараховувалися бали НМТ за 2022 рік або результати складання ЗНО у 2019, 2020 та 2021 рр. Перелік 
конкурсних предметів на 2022 р.: НМТ – Українська мова (вага – 0,4); Математика (0,3); Історія України (0,3); ЗНО 
– Українська мова і література (0,4); Іноземна мова (0,3); Історія України / Математика / Біологія / Географія / 
Фізика / Хімія (0,3). На другий курс приймаються особи, які здобули рівень молодшого бакалавра (фахового 
молодшого бакалавра), ОКР «молодший спеціаліст». Прийом здійснюється на вакантні місця в межах 
ліцензованого обсягу із врахуванням балів сертифікатів НМТ (ЗНО). Вступники, які здобули освітній ступінь 
бакалавра, складали фаховий іспит з економічної теорії (https://dgu.edu.ua/abiturientu/motiv/). Програма фахового 
іспиту
розробляється випусковою кафедрою за участю гаранта ОП та затверджується на засіданні Приймальної комісії.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

З метою врегулювання питань визнання та зарахування результатів навчання та навчальних дисциплін, отриманих 
здобувачами в інших закладах вищої освіти та/або в університеті у попередні періоди навчання, визначення 
академічної різниці, яка виникає внаслідок розбіжності навчальних планів підготовки фахівців відповідних освітніх 
рівнів та спеціальностей під час поновлення та/або переведення здобувачів розроблено «Положення про порядок 
визнання результатів навчання, їх перезарахування та визначення академічної різниці у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/). Положення регулює порядок визначення академічної різниці та 
перезарахування навчальних дисциплін для здобувачів усіх форм навчання, які: переводяться з інших ЗВО; 
переводяться з однієї форми навчання на іншу; бажають паралельно (одночасно) навчатися на декількох 
спеціальностях (освітніх програмах); продовжують навчання після академічної відпустки; поновлюються на 
навчання після відрахування;  вступають на навчання на базі диплома молодшого спеціаліста (бакалавра).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У поточному навчальному році на 2 курс зараховані Гладченко Д.С., Литвиненко А.С. (наказ від 09.09.2022 № 135), 
Ігнатенко П.О. (наказ від 09.09.2022.№ 144), які вступили на навчання на базі ОКР молодший спеціаліст та/або ОС 
фаховий молодший бакалавр та/або ОС бакалавра. За результатами співставлення даних додатків до дипломів та 
навчального плану 2021 року набору цим здобувачам перезараховано результати навчання, отримані ними за 
попереднім місцем навчання, та визначено академічну різницю.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих здобувачем у неформальній освіті, визначається «Положенням 
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/). Положення регулює організаційні та процедурні аспекти визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Норми Положення спрямовані на забезпечення прав 
здобувачів на розбудову індивідуальної траєкторії навчання та індивідуалізацію організації освітнього процесу, 
подальший розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету. Положення 
розглянуто та схвалено на засіданні Вченої ради університету 25.02.2021, введено в дію наказом 01.03.2021 № 13-02.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За результатами міжнародного стажування в Італії (Асоціація UCM-Italy / Association UCM-Italy) здобувачі 
Назаренко Д., Лісний Д., Несмашна Є., Яценко І., Матрунчик О., які здобувають освіту за даною ОП, після 
отримання відповідних сертифікатів (https://dgu.edu.ua/news/20211201/) звернулися із заявою про визнання 
результатів міжнародного стажування в Італії як результати навчання, отримані ними  у неформальній освіті та 
зарахувати їх як навчальну та виробничу практику згідно з навчальними планами. Також ці здобувачі звернулися із 
заявою про перезарахування результатів навчання, отриманих під час майстер-класів, що проводилися школою 
італійської кулінарії  «Settima Luna – Informazione» та президентом Асоціації U.C.M. – Italy «Середземноморський 
союз шеф-кухарів – Italy» Паоло Брешиа за програмою «Культура італійської кухні» у межах Двосторонньої угоди 
про партнерство з організації міжнародної практики  між ДГУ та Асоціацією U.C.M. – Italy, в межах ОК «Кулінарне 
мистецтво та етнічні кухні» та/або «Національні кухні народів світу», які вивчатимуться ними у весняному семестрі 
поточного року (https://dgu.edu.ua/news/20210531a/ ; https://dgu.edu.ua/news/20210325/ ; 
https://dgu.edu.ua/news/20210521%D0%B0/ ; 
https://www.facebook.com/sazonetsigor/photos/pcb.200523472070989/200521138737889/)

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
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Досягненню ПРН відбувається завдяки комбінації форм і методів навчання, з увагою до практ. складової (69,5 % ауд. 
навантаж. здобувачів є семінар. та практ. заняття).
Традиційними формами та методами навчання є лекції, семінарські, практ. заняття, консультації; методи – 
дидактики, діалогу, дискусії тощо.
Новітніми формами і методами є: майстер-класи (https://dgu.edu.ua/news/20220629a/), бінарні заняття 
(https://dgu.edu.ua/news/20221028/), метод «навчання через дію» (https://dgu.edu.ua/news/20211202/), практичні 
заняття в лабораторіях (https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/laboratory_edu/) та в ГРК тощо.
За допомогою цих методів здобувачі мають можливість: аналізувати інформацію, творчо підходити до засвоєння 
матеріалу; висловлювати та доводити власну думку, аргументувати й дискутувати; поважати альтернативну думку; 
вчитись будувати конструктивні стосунки в групі, уникати конфліктів, пошук компромісів; розвивати навички 
проектної діяльності, командної та самостійної роботи, виконання творчих та наукових робіт.
Розвиток навичок усної та письмової комунікації державною та іноземною мовою, самостійного пошуку інформації 
та ресурсної підтримки відбувається за допомогою системи завдань дослідницького характеру; підготовки та 
публічного захисту курсових робіт, НДР в межах участі в роботі наукового гуртка, звітів з практик, а також 
залучення до роботи «Школи академічного письма» (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/scholar/) та 
«Школи ораторської майстерності «Перуниця» (https://dgu.edu.ua/science/circle/perunyca/)

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Вибір форм і методів навч. передбачає максимальну гнучкість і залучення здобувачів через налагодження 
зворотного зв’язку. Такий підхід дає змогу оцінювати та корегувати вибір форм і методів навч. Університет прагне 
враховувати і використовувати різні способи надання осв. послуг. За обґрунтованої потреби кожен здобувач має 
можливість обрати для себе прийнятний графік опанування ОК (з щоденним відвідуванням занять, за 
індивідуальним графіком, дистанційно) і поєднувати навч. в університеті з навч. в ін. ЗВО або роботою. Порядок 
надання здобувачам можливості навчатись за індив. графіком визначений Положення про організацію освіт. 
процесу 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_2020%2B%2B.pdf). У 22-23 н.р. освіт. процес 
здійснюється виключно у дистанц. форматі з використанням платформи ZOOM та СУДН «MOODLE», що виключає 
необхідність документального оформлення індивід. графіку.
Здобувачі залучаються до обговорення основн. внутр. нормат. док., що стосуються організації освіт. процесу в 
університеті, а також зсовується стан задоволеності організацією освіт. процесу та освіт. середовищем. Результати 
опитування здобувачів розглядаються на засіданнях ВР, оприлюднюються у формі «Бюлетеня якості освітньої 
діяльності» на сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

НПП надається можливість самостійного вибору методів навчання і викладання відповідно до особливостей 
спеціальності, ОП та кожного окремого ОК. НПП, які забезпечують викладання ОК, самостійно розробляють 
силабуси та НМК, що завдяки різноманітності використаних ними методів і прийомів викладання навчального 
матеріалу ОК дозволяє досягти запланованих ОП та РПНД результатів навчання.
Учасники освітнього процесу не обмежені у виборі тем як для здійснення наукових досліджень, так і для виконання 
навчальних завдань різного рівня: від вибору теми для виконання курсових робіт у межах вивчення ОК і до напряму 
наукових досліджень. Принцип академічної свободи також реалізовуватиметься і в процесі підготовки 
кваліфікаційних робіт, шляхом надання здобувачам можливості вибору наукового керівника роботи, спільного 
творчого процесу щодо визначення теми роботи та її підготовки.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Для кожного ОК на підставі навчального плану та відповідно до профілю ОП щороку НПП складають/оновлюють 
робочу програму навчальної дисципліни, яка погоджується з Гарантом ОП та схвалюється кафедрою, розглядається 
на засіданні Вченої ради та затверджується ректором. У РПНД роз’яснюється політика курсу (включно з політикою 
академічної доброчесності), описуються передумови вивчення курсу, наводиться стисла анотація та зміст курсу, 
визначаються критерії оцінювання результатів навчання, а також обсяг навчальної дисципліни, завдання для 
самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Здобувачі можуть ознайомитись з НМК у репозитарії на 
офіційному сайті (http://info.dgu.edu.ua/), у бібліотеці університету. Починаючи з минулого навчального року 
запроваджено розроблення силабусів (наказ від 19.08.2021 №66-02). У період 8.02-20.02.2022 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/v8.pdf) було проведено опитування здобувачів, результати якого 
показали, що здобувачізадоволені системою та критеріями оцінювання, розуміють її. Здобувачі зазначили, що 
роз’яснення щодо змісту, цілей, очікуваних результатів навчання та форм контролю з конкретних ОК здійснюється 
НПП на перших лекційних, семінарських та/або практичних заняттях. Форми контролю, порядок оцінювання 
результатів навчання, схема набору балів – роз’яснюються також на першому занятті і додатково – за тиждень до 
підсумкового контролю.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
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Інтеграція наукових здобутків в освітній процес є одним із стратегічних завдань діяльності університету, що 
закріплено в Статуті та Концепції розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДГУ на 2021-2026 роки. 
Організацію НДР НПП університету регламентовано Положенням про наукову діяльність у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_nd_2021.pdf),
Положенням про наукову школу у ВНПЗ «ДГУ» (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_nsh.pdf), 
здобувачів – Положенням про студентський науковий гурток ВНПЗ «ДГУ»  
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_ng.pdf). Здобувачі поряд з проведенням наукових 
досліджень в межах наукового гуртка «Сузір’я гостинності”  (https://dgu.edu.ua/science/circle/turaktiv/), мають 
можливість приймати участь у конкурсах студентських наукових робіт різного рівня: 1) загально університетському 
((https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_unkonk.pdf); 2)  під егідою МОН України та провідних 
українських і закордонних закладів освіти.
НДР здобувачів  виконується відповідно до навч. планів і РПНД та передбачає вивчення методології дослідницької 
роботи і закріплення знань та навичок самост. проведення досліджень в традиційних формах навч. (семінарах, 
практичних заняттях, курс. роботах, у практиці тощо), апробація результатів під час участі у наукових заходах 
(https://dgu.edu.ua/science/mnpz/).  Елементи наукових досліджень у формі наукового пошуку (підготовка оглядів 
літератури, узагальнення практичного досвіду ГРС тощо) здобувачі застосовують під час виконання курс. робіт із 
загальнотеоретичних (Вступ до гостинності) і фахових ОК (Організація ГГ / Організація РГ/ Івент-менеджмент). З 
метою допомоги з питань написання робіт дослідницького характеру розроблено метод. рекомендації до написання 
курс. робіт, а також стандарт університету “Вимоги до написання дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти” 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%
82_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%A0
%2B%2B.pdf).
Другий рік поспіль реалізується освітній проєкт “Школа академічного письма”(https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/quality/scholar/), основною метою якого є розвиток проф.орієнтованого писемного мовлення та надання 
метод. порад щодо культури акад. письма, норм та принципів побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного 
оформлення наук. публікацій на засадах акад. доброчесності (https://dgu.edu.ua/news/20220929/).
У травні 2022 р. відбулася Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретико-прикладні аспекти розвитку туризму та 
гостинності в умовах міжнародної економічної інтеграції» (https://dgu.edu.ua/news/20220527e/ ), в онлайн форматі 
та зібрала науковців та фахівців-практиків з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Рівного. До пленарного засідання також  
долучилася завідувачка кафедри бізнесу та економіки Маріямпільського університету прикладних наук (Литва) 
Регіна АНДРЮКАЙТЕНЕ.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Для урахування наукових здобутків НПП та результатів їх наукових розвідок під час викладання навчальних 
дисциплін Положенням про організацію освітнього процесу (п. 5.2.1.1. розділу 5) передбачено, що РПНД 
оновлюється (або розробляється) щорічно до початку навчального року. Оновлення змісту ОК включає перегляд 
тематики курсу, а також переліку рекомендованих джерел з обов’язковим включенням в нього результатів власних 
досліджень НПП, який забезпечує його викладання. Так, до РПНД з навчальної дисципліни “Економіка 
підприємств в ГРГ” включено результати наукових розвідок автора курсу, к.е.н. Лисенко О.В. (наукові статті за 
спрямуванням ОК, розділ колективної монографії). Принцип академічної свободи реалізується і в процесі 
підготовки дослідницьких робіт (курсові, наукові тощо), шляхом надання здобувачу можливості для вибору 
наукового керівника роботи, спільного творчого процесу щодо визначення теми роботи та її підготовки.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

НПП кафедри Джинджоян В.В., Сазонець І.Л., Торяник М.В., Гугнін О.М., Тесленко Т.В. мають наукові статті у 
монограф. та наук. журналах Європи та США, брали участь у конф. в Польщі, Словаччині, Молдові.
Протоколом про наміри між ДГУ та Асоціацією U.C.M-Italy (Італія) передбачено участь здобувачів у програмах 
мобільності. Спільно з ГО «Італійські продукти і кулінарна школа» організовано міжн. стажування в Італії. У 
поточному році через війну така можливість відсутня. 
У період червень–жовтень 2022 року проведено зустрічі та укладено меморандуми про співробітництво з 
Університетом Св. Марії (Лондон) (https://dgu.edu.ua/news/20220629/ ), Університетом Туріба (м. Рига) 
(https://dgu.edu.ua/news/20220810/ ), Католицьким університетом Івана Павла ІІ у Любліні (Польща) 
https://dgu.edu.ua/news/20220906/ та Університетом Вістула (м. Варшава) https://dgu.edu.ua/news/20221018/. 
Завершується підготовчий етап підписання Меморандуму з Університетом Барселони (Іспанія) 
(https://dgu.edu.ua/news/20220615/ ). 
08.11.2022 здобувачі ОП брали участь у Міжн. конф. https://dgu.edu.ua/news/202211110/. 
 З вересня 2022 року  здобувачі ОП беруть участь у Міжн. проєкті «Мир у цифровий час», який виконується у 
співпраці з ГО «Гендерний клуб Дніпро» і ГО «Фундація прав людини» та фінансується Інститутом зовн. культурних 
зв’язків (IFA) коштами МЗС ФРН. Здобувач ОП Корж В. вже пройшла серію тренінгів 
https://dgu.edu.ua/news/20220802a/ , https://dgu.edu.ua/news/20220811a/ , https://dgu.edu.ua/news/20221101/.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
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перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Система та форми контролю знань регламентовано розділом 6 Положення про організацію освітнього процесу.
Оцінювання ПРН здійснюється за допомогою контрольних заходів, що охоплюють поточний контроль (оцінювання 
аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи), підсумковий контроль (залік/екзамен) та підсумкову атестацію 
випускників. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань 
визначаються кафедрою. Семестровий контроль проводиться у формах екзамену або заліку з конкретного ОК в 
обсязі навчального матеріалу, визначеного РПНД, і в терміни, встановлені графіком освітнього процесу та 
навчальним планом. Форму проведення підсумкового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), 
зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначено у робочій навчальній 
програмі та доводиться до відома здобувачів на першому занятті.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів забезпечуються закріпленням вимог у силабусі та/або РПНД. 
Засвоєння матеріалу з кожної дисципліни, яка закінчується складанням заліку/екзамену, передбачає 
накопичувальну бальну систему і оцінюється в 100 балів (100% засвоєння матеріалу), які складаються із 60 балів за 
поточну успішність та 40 балів за підсумковий контроль. Сума балів цих складових становить підсумкову оцінку з 
дисципліни.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Кафедри, що забезпечують викладання ОК цієї ОП, розробляють та обговорюють на засіданнях чіткі критерії 
оцінювання виконання всіх форм контрольних заходів залежно від специфіки ОК, які доводяться до здобувачів НПП 
під час занять. На початку кожного навчального семестру здобувачі отримують інформацію щодо форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання з кожної навчальної дисципліни. Також інформація щодо форм 
контролів оприлюднюється на офіційному сайті та дублюється в електронних Журналах обліку роботи академічних 
груп.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На початку кожного н.р. на сайті (https://dgu.edu.ua/studentu/) оприлюднюються графік освітнього процесу на 
поточний н.р., робочі навчальні плани, де зазначається обсяг годин, відведених на вивчення певного ОК, кількість 
аудиторних годин, обсяг годин, відведених на СР, а також форма ПК. 
Критерії оцінювання знань визначені в Положенні про організацію освітнього процесу. Критерії оцінювання є 
обов'язковою складовою РПНД та/або силабусу. НМК розміщуються на сайті, а також в бібліотеці.
Викладачі на початку вивчення кожного ОК у чіткій та зрозумілій формі знайомлять здобувачів з формами 
проведення контрольних заходів та критеріями оцінювання.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми проведення атестації повністю відповідають Стандарту ВО. Після завершення теор. та практ. частини 
навчання з метою встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань та компетентностей 
вимогам ОП екзам. комісією проводиться ПА. Форма та терміни проведення ПА визначається ОП та графіком освіт. 
процесу. Атестація здійснюватиметься у формі комплексного атестаційного екзамену з ОК: «Організація ГГ», 
«Організація РГ», «Аналіз діяльності підприємств ГРТБ», «Менеджмент ГРБ», «Івент-менеджмент» та захисту квал. 
роботи. Вимоги щодо виконання квал. робіт визначені ОП та Стандартом ВНПЗ «ДГУ» «Вимоги до написання та 
оформлення дослідницьких робіт» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/2021-acr-hotel-and-
restaurant-matters.pdf . Кафедрою також розроблені метод. рекомендації до написання квал. робіт для здобувачів.
Цьогорічний випуск відбуватиметься за ОП редакції 2018 року і проводитиметься у формі комплексного екзамену з 
ОК 1) Організація РГ; 2) Організація ГГ; 3) Устаткування закладів ГРГ; 4) Менеджмент ГРБ; 5) Маркетинг ГРБ; 6) 
Економіка і ціноутворення в ГРтаТБ; 7) Бізнес-планування в ГРГ; 8) Аналіз діяльності підприємств ГРтаТБ. 
Програма компл. екзамену з ПА не пізніше ніж за 3 місяці до проведення ПА у 2023 році розроблена кафедрою, 
узгоджена з Гарантом, схвалена ВР (24.11.2022, протокол № 3), затверджена ректором та оприлюднена на сайті 
(https://dgu.edu.ua/studentu/atestaciya/ 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в університеті регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/), окремі положення щодо правил, процедур оцінювання 
ПРН та проведення підсумкових контролів регламентовані Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності у ВНПЗ “ДГУ” (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/2020zm.pdf ). Ці акти 
доступні на сайті університету.
 Графік освітнього процесу на навчальний рік по курсах, спеціальностях та формах навчання розміщено на 
офіційному сайті (https://dgu.edu.ua/studentu/). У графіку міститься детальна інформація про тривалість семестрів, 
терміни проведення екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, практик. Розклад екзаменаційних сесій та 
підсумкової атестації розміщується на сайті університету (https://dgu.edu.ua/studentu/).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об'єктивність проведення іспиту забезпечено рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, 
підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Порядок реагування 
на конфлікт інтересів врегульований Кодексом корпоративної культури 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/kodeks_kk.pdf ) та Положенням про комісію з етики та вирішення 
конфліктів у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D
0%B7%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%20%20.pdf), наказом від 05.10.2021 № 94-02. 
затверджений персональний склад комісії.
Об’єктивність оцінювання кваліфікаційної роботи описана в «Положенні про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%95%D0%9A_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B0%D1%86ii_%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%2B%2B.pdf) .
Питання врегулювання конфлікту інтересів також забезпечено розділом ХІ “Врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності працівників ДГУ” Антикорупційної програми ВНПЗ “ДГУ”. 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/anticorup.pdf). За період реалізації даної ОП конфліктів інтересів не 
виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного перескладання підсумкових контролів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу (пункт 9.4.). У разі отримання незадовільної підсумкової оцінки здобувачеві надаються дві додаткові спроби 
для повторного складання: перша – НПП, який проводив підсумковий контроль, друга – комісії з числа найбільш 
досвідчених НПП кафедри з обов’язковою участю керівника кафедри. Результати кожного повторного складання 
заносяться до окремих додаткових відомостей.
Перескладання заліків, екзаменів проводиться відповідно до графіка прийому заборгованостей, який розробляється 
НМВ та затверджується ректором університету. Так, за підсумками осіннього семестру 2021-2022 навчального року 
був виданий наказ від 13.12.2021 № 128-02 «Про проведення заліково-екзаменаційної сесії в осінньому семестрі 
2021-2022 навчального року», за підсумками весняного семестру та навчального року загалом - наказ від 10.05.2022 
№ 29-02 «Про проведення заліково-екзаменаційної  сесії у весняному семестрі та завершення 2021-2022 
навчального року». Наказами визначені форми проведення підсумкових контролів, заходи щодо дотримання 
принципів академічної доброчесності та вимог внутрішніх нормативних документів, а також терміни та порядок 
ліквідації академічних заборгованостей, відповідальні особи за складання графіку перескладань та контролю його 
дотримання.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедури оскарження результатів підсумкових контролів визначені пунктом 9.5 розділу 9 Положення про 
організацію освітнього процесу. У випадку, коли здобувач не погоджується з результатами оцінювання, які 
виставили члени комісії сформованої завідувачем кафедри для перескладання підсумкового контролю, він має 
право його оскаржити, звернувшись із заявою до Апеляційної комісії. Комісія створюється під час проведення 
заліково-екзаменаційної сесії з метою захисту прав здобувачів та розгляду їх апеляцій щодо результатів складання 
підсумкових контролів, захисту курсових робіт тощо. Порядок оскарження результатів підсумкової атестації 
регламентований р.5 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії. Під час 
атестації випускників ОП 2022 року  був виданий наказ про створення Апеляційної комісії (від 14.02.2022 № 09-02), 
яка діяла впродовж усього періоду роботи Екзаменаційних комісій № 1-4 з проведення підсумкової атестації 
випускників 2022 року.
За період реалізації ОП випадків апеляції результатів контрольних заходів та підсумкової атестації не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Гарантія якості вищої освіти виступає головним пріоритетом подальшого розвитку Університету і закріплено в 
Кодексі академічної доброчесності, який розглянутий на засіданні Вченої ради 25.02.2021 (протокол № 6) та 
схвалений Конференцією трудового колективу 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/kodeks_ad_2021.pdf).
Політика забезпечення якості вищої освіти є визначальним чинником стратегічного управління освітньою 
діяльністю Університету і закріплена в Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/2020zm.pdf).
Політика забезпечення якості вищої освіти поширюється на всі рівні управління Університетом. Кожен співробітник 
в межах своєї компетенції несе персональну відповідальність за її реалізацію. Нормативні документи, що регулюють 
питання та процедури дотримання академічної доброчесності (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/):
Кодекс академічної доброчесності ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про академічну доброчесність у ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про групу сприяння академічній доброчесності ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про Комісію з питань дотримання академічної доброчесності ВНПЗ “ДГУ”;
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Порядок перевірки на плагіат академічних та наукових текстів у ВНПЗ “ДГУ» 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Університетом укладений договір про співпрацю з сервісом перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK. У 2022 
році укладений договір про співробітництво з представниками Антиплагіатної системи Plagiat.pl.  Перевірці на 
академічний плагіат підлягають:
–    навчальні (курсові роботи), випускні кваліфікаційні роботи та наукові роботи (конкурсні роботи) здобувачів усіх 
освітніх рівнів, науково-методичні праці (підручники, посібники та навчальні посібники, методичні розробки, 
конспекти лекцій), курси, монографії та інші роботи, які включено до плану видань або вимагають рекомендації до 
видання Вченої ради Університету;
–    рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакції наукового видання Університету або оргкомітетів 
науково-практичних заходів, що проводяться на базі Університету. Організацію перевірки вищезазначених 
матеріалів здійснює співробітник НМВ (п. 7.8, розділу 7 Положення  систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у ВНПЗ “ДГУ”). Перевірка на академічний плагіат здійснюється на заключному етапі підготовки робіт 
перед представленням матеріалів робіт для захисту (розгляду) на кафедру, редакційну колегію, Вчену раду.
Важливу роль в забезпеченні академічної доброчесності має запровадження освітніх технологій на основі 
використання СУДН «Moodle».

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

наказом ректора від 18.01.2021 № 04-02 затверджений склад Групи сприяння академічній доброчесності 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%94%2B%2B.pdf , основним завданням якої є: 
популяризація дотримання АД та етики акад. взаємовідносин як одного з принципів корпоративної культури між 
здобувачами та НПП.
Дієвим механізмом популяризації АД є: 1) реалізація освітнього проєкту “Школа акдемічного письма”( 
https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/scholar/); 2) проведення зустрічей представників Групи сприяння 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0
%98%D0%9D%D0%93%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf  ); 3) набуття навичок акад. 
письма і формулювання власних суджень у наук. дослідженнях, при їх оформленні та захисті.
Популяризація АД відбувається: створено сторінку «Забезпечення якості освітньої діяльності» 
https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/; створення Довідника з якості 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/Dovidn_st.pdf, а також інформ. та метод. матеріалів, що 
оприлюднюються на сайті та на інформ. стендах; семінари щодо АД https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/; 
підписання декларацій про дотримання АД здобувачами та НПП.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до вимог Положення про академічну доброчесність ВНПЗ «ДГУ» (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/)  за порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (іспит, залік тощо); повторне проходження 
відповідного ОК ОП;  позбавлення права на навчання за індивідуальним графіком на певний термін, дострокове 
складання сесії; позбавлення наданих пільг з оплати навчання; відрахування з Університету.
Низький відсоток оригінальності курсових робіт здобувачів є підставою для прийняття керівником курсової роботи 
рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на доопрацювання. За вмотивованим рішенням 
кафедри робота допускається до захисту за результатами додаткового розгляду кафедрою або за результатами 
доопрацювання та повторної перевірки.
За період реалізації ОП суттєвих порушень академічної доброчесності, які б вимагали притягнення до академічної 
відповідальності здобувача та/або НПП, не було

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний відбір на посади НПП регламентований Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (трудових договорів), продовження трудових 
відносин з НПП ВНПЗ “ДГУ”. Положення розглянуто на засіданні ВР 24.06.2020 (протокол № 7), Наказ від 
26.06.2020 № 21-02  https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/Poloj_konkurs1.pdf 
 Положенням визначені кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують на заміщення вакантних посад НПП 
відповідно до рівня їх професіоналізму та посади (викладач (п. 2.5), ст. викладач (п. 2.6), доц. кафедри (п. 2.7) та 
проф. кафедри (п. 2.8).
Положенням визначено (п. 2.3), що особи, які претендують на заміщення вакантних посад, повинні мати повну 
вищу освіту, наукові ступені та/або вчені звання, стаж наукової, науково-педагогічної роботи та/або досвід 
практичної діяльності, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури, володіють державною мовою. 
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А також відповідати п. 37, п.38 кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови 
КМУ від 24.03.2021, № 365).
п. 2.4. Положення визначено, що до конкурсу допускаються особи, які за останні п'ять років проходили підвищення 
кваліфікації та стажування, в тому числі за кордоном (крім НПП, які мають науково-педагогічний стаж до 3 років).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Під час реалізації ОП роботодавці залучаються до забезпечення практичної підготовки здобувачів – проведення 
практичних занять, практики (стажування). На підставі укладених договорів здобувачі мають можливість навчатись 
безпосередньо на робочому місці, проходити практику та стажуватись на посадах на підприємствах та в організаціях, 
таких як: Готель «Дворянський» (м. Дніпро) (Договір від 26.11.2019 № 40); Асоціація «U.C.M-Italy» (Італія) 
(Протокол про наміри від 24.03.2021 № 21);ТОВ «Сприяння-Д» ЛТД (Угода про проведення практики від 
17.06.2021); ТОВ «Готельно-ресторанний комплекс «Хутір» (Договір від 16.09.2021 № 52); Асоціація кулінарів 
України (Договір від 16.09.2021 № 56); ТОВ «Ресторан «Акварель» (Договір від 16.09.2021 № 57).
Безпосереднє знайомство з організацією ГРС проходить не тільки під час проходження практики, а також і під час 
занять. На виїзних заняттях у ГРК "Хутір", в кав'ярні з дисциплін “Вступ до гостинності”, “Барна справа”, 
"Організація готельного господарства"  мали змогу відпрацювати отримані знання на практиці та виконувати 
обов'язки співробітників безпосередньо на робочому місці (https://dgu.edu.ua/news/20211009/, 
https://dgu.edu.ua/news/20211202/).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До проведення аудиторних занять з навчальних дисциплін ОП залучаються фахівці-практики та експерти у 
відповідній галузі. Так, для викладання навчальних дисциплін «Організація ГГ» та «Організація РГ», «Барна 
справа», «Технології продукції РГ» залучаються Чемерівська В.І. (ТОВ «ГРК «Хутір»), переможець міжнародних 
конкурсів барменів Рижих М.І. (ФОП код ЄДРПОУ 3192508937) (https://dgu.edu.ua/news/20211009/).
https://www.facebook.com/sazonetsigor/videos/599605034401197
https://www.facebook.com/sazonetsigor/photos/pcb.200500195406650/200499868740016/ У поточному навчальному 
році запроваджено проведення бінарних занять з професійно-орієнтованих ОК (https://dgu.edu.ua/news/20221028/), 
на які запрошуються представники професійної спільноти готельєрів та рестораторів.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університет сприяє  професійному розвиткові НПП, зокрема: 1) стимулювання опублікування результатів НДР 
викладачів (одноразові грошові виплати за опублікування статей у виданнях, які включені до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; опублікування збірників конференцій за рахунок університету тощо); 2) надання методичної 
допомоги в опануванні новітніх інформаційних технологій; 3) матеріальна компенсація за проходження підвищення 
кваліфікації в закладах освіти; 4) сприяння у виданні навчальних та наукових праць.
З метою стимулювання підвищення педагогічної та професійної майстерності в університеті розроблено Положення 
про підвищення кваліфікації НПП ВНПЗ “ДГУ” ( https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/subdivisions/vk/plus/). 
Відповідно до вимог Положення, на 2023 рік розроблений План підвищення кваліфікації, що розглянутий на 
засіданні Вченої ради 24.11.2022 (протокол № 3) 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/plan_pid_kv_22_23.pdf). У поточному році, згідно з Планом, доцент 
кафедри МКтаСГД к.б.н., доц. Хмель-Дунай Г.М. пройшла підвищення кваліфікацій в Литовському університеті 
наук про здоров’я (кафедра мов та освіти) в обсязі 90 годин. Поряд з цим, поза планом ст.викл. кафедри Седлецька 
О.В. пройшла підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин (Міжнародний сертифікат №2596 /12.10.2021)

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідно до Положення про преміювання працівників ВНПЗ «ДГУ» 
https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/poloj_prem.pdf  (п.3.1.) визначені критерії та умови преміювання за 
результатами роботи та удосконалення викладацької майстерності: участь у НПЗ, форумах, семінарах, підвищення 
кваліфікації та інших подібних заходах. Так, наказом від 28.04.2022 № 22-02 за найвищі результати у наук. 
діяльності у 2021 році було встановлено премію проф. кафедри Сазонцю І.Л.
Заходами морального заохочення та стимулювання є нагородження почесними грамотами та надання почесних 
звань, відповідно до Положення про відзнаки та почесні звання ВНПЗ «ДГУ» https://dgu.edu.ua/pro-
universitet/struktura/subdivisions/vk/plus/. Так,  наказами: від 12.05.2022 № 32-02 було вручено Подяку ДГУ 
Тесленко Т.В., Лисенко О.В., Крашенінніковій Т.В.; від 26.09.2022 №31-03ВК - Бердо Р.С.; Яковлевій-Мельник Н.Г.
За поданням ДГУ до МОНУ Подякою МОНУ нагороджений проф. кафедри Торяник В.М. (наказ МОНУ від 
15.06.2022 № 127-к). 
За поданням ДГУ до Департаменту освіти і науки ДОДА: нагороджена Грамотою Тесленко Т.В., Крашеніннікова Т.В.; 
Джинджояна В.В. та Сазонця І.Л. (наказ від 28.01.2022 №42-12/тр); за вагоми внесок в розвиток науки та з нагоди 
Дня працівника освіти Грамотою нагороджено доц. кафедри Лисенко О.В., Вітренко О.В., Виноградова Г.М.
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Реалізація ОП здійснюється у приміщеннях заг. площею 5598,3 кв.м. (4,85 кв.м. на 1 здобувача). Наявні 2 зали на 
250 та 600 посадкових місць, які обладнані необхідною мультимед., світло- та аудіотехнікою. Наявний мед. пункт, 
їдальня. Викладання ОК забезпечено лекц. аудит. з переносним мультимедійним обладнанням. Два комп’ютерних 
класи з доступом до мережі Інтернет, спеціалізовані ауд. для розвитку творчого потенціалу здобувачів. Створено 
навч. лабораторії: сервірування, етикету та ресторанної справи; з організації готельного господарства; з технології 
приготування страв https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/laboratory_edu/ 
Доступ до інфраструктури та інформ. ресурсів є безкоштовним.
Є бібліотека (фонд 28 тис. примірників), в якій 45 посадкових місць, з яких 20 – комп’ютеризовані. В бібліотеці 
створена система каталогів та картотек. Роль бібліотеки визначається її інформ. можливостями, про що свідчать 
стат. показники роботи –обслуговує 1250 читачів, відвідування становить 6800, книговидача зросла до 20 000 
примірників на рік.
Створений електронний репозитарій http://info.dgu.edu.ua/, який надає вільний доступ до дисертацій, монографій, 
наукових видань та навчальних праць викладачів ДГУ, навч.-метод. матеріалів та кваліфікац. робіт. Інформ. 
підтримку освіт. процесу забезпечує сайт університету, де розміщується оперативна та актуальна інформація щодо 
реалізації ОП, а також СУДН «MOODLE» https://moodle.dgu.edu.ua.
Розроблений НП, РНП, силабуси та НМК ОК. Навч.-метод. забезпечення включає: підручники і навч. посібники.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів ВО:
- відвідування тематичних екскурсій (Дніпропетровський нац. істор. музей ім. Д. І. Яворницького, музей «Пам’ять 
єврейського народу та Голокост в Україні» https://dgu.edu.ua/news/20211004a/; фотоконкурсів та тематичних 
виставок «Україна моя єдина», «Герої нашого часу» та ін.;
- науковий потенціал реалізується через діяльність наукових гуртків https://dgu.edu.ua/science/circle/, 
https://dgu.edu.ua/news/20221122/, участь у різноманітних наук.-практ. заходах, семінарах (Школа ораторської 
майстерності “Перуниця”, «Школа академічного письма» https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/scholar/ , 
семінари з академічної доброчесності https://dgu.edu.ua/news/20220504/ ; участі в освітніх проєктах та 
Всеукраїнських конкурсах https://dgu.edu.ua/news/20211125a/ ;
- активну громадянську позицію здобувачі мають змогу реалізувати завдяки участі в просвітницьких проєктах, що 
організовуються за ініціативою університету https://dgu.edu.ua/news/20211125a/ ; участі в міжнар. проєктах 
https://dgu.edu.ua/news/20221101/, дебатах та турнірах https://dgu.edu.ua/news/20221026/, загальнодержавних 
флешмобах https://dgu.edu.ua/news/202211110a/.
Виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів здійснюється через взаємодію адміністрації університету зі 
Студентською радою https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/control/student/, а також шляхом опитування 
здобувачів щодо рівня їх задоволеності освітнім середовищем https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Адміністрація університету організовує роботу зі створення безпечних умов навчання і праці, зокрема: контролює 
своєчасність проведенням інструктажів із техніки безпеки для здобувачів під час практичних занять з 
використанням комп'ютерної техніки, НПП та допоміжного персоналу, а також сприяє забезпеченню в навчальних 
аудиторіях сприятливих умов для безпечного викладання навчальних дисциплін; контролює суворе дотримання 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки; проводить заходи із популяризації здорового способу життя та ін. шляхом 
розміщення інформаційних листів на стендах та опублікування на сайті.
У кожному структурному підрозділі знаходиться аптечка для надання домедичної допомоги. У всіх приміщеннях 
дотримано норм охорони праці, пожежних і санітарно-епідеміологічних норм. Університет організовує заходи зі 
збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я здобувачів, усіляко сприяє особистісному, 
інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом надання психологічної і соціально-
педагогічної допомоги усім учасникам освітнього процесу. Викладачами кафедри психології проводяться 
інформаційні заходи щодо запобігання та протидії булінгу, профілактики суїцидів на базі створеного Центру 
психологічної допомоги (https://dgu.edu.ua/cpd/)

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітню та організаційну підтримку освітнього процесу здійснюють куратори та працівники НМВ університету. 
Кожним куратором розроблено план роботи з групою, налагоджено тісну взаємодію зі здобувачами та їхніми 
батьками.
Консультативна підтримка навчання здобувачів здійснюється НПП кафедри та Гарантом ОП шляхом проведення 
зустрічей, які присвячені актуальним питанням навчання, проведення роз'яснювальної роботи щодо організації 

Сторінка 16



навчальної та наукової діяльності, принципів академічної доброчесності, порядку розбудови індивідуальної 
траєкторії навчання та вибору ОК тощо (https://dgu.edu.ua/news/20220907/).
Інформаційна підтримка навчання за ОП здійснюється передусім за рахунок розміщення актуальної інформації на 
офіційному сайті, офіційних сторінках університету в соціальних мережах (facebook, Instagram)  та кафедри 
(https://www.facebook.com/sazonetsigor/), а також в офіційних Telegram-каналах.
Перший проректор забезпечує координування діяльності кафедр та структурних підрозділів університету з питань 
соціальної підтримки здобувачів.
Враховуючи значне погіршення фінансово-економічної ситуації в країні та звернення батьків, як один із заходів 
соціальної підтримки в університеті  впроваджена гнучка система знижок на навчання та здійснюється поетапна 
оплата за навчання (https://dgu.edu.ua/abiturientu/vartist-osvitnih-poslug/), а також відтермінування оплати за 
навчання у зв’язку з військовим станом у країні.
За результатами анонімного опитування саме інформаційна підтримка та взаємодія із працівниками структурних 
підрозділів, які забезпечують супровід освітнього процесу, отримало високу оцінку з боку здобувачів 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/). Поряд з цим за результатами опитування виявлено ряд проблемних 
питань: рівень поінформованості здобувачів заочної форми навчання щодо розбудови вільної траєкторії навчання, 
зрозумілості і прозорості критеріїв оцінювання рівня знань, документальне супроводження заліково-
екзаменаційних сесій тощо. 
З метою вирішення даної проблеми у поточному році запроваджено проведення організаційних та підсумкових 
зборів для здобувачів заочної форми навчання, на які запрошуються відповідальні працівники структурних 
підрозділів, завідувачі відповідних кафедр та Гаранти ОП. Вперше в цьому році до проведення презентацій 
вибіркових ОК залучено й цю категорію здобувачів (https://dgu.edu.ua/news/20221121a/, 
https://dgu.edu.ua/files/images/pages/news/2022/11/21/gr_pr_22_23.pdf). Для оперативного інформування 
здобувачів заочної форми створено офіційний канал у месенджері Telegram, який адмініструється відповідальними 
співробітниками Університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Адміністрація університету вживає заходів щодо створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими 
освітніми потребами шляхом забезпечення доступу до навчальних та інших приміщень, а також можливості 
навчання за індивідуальним графіком, що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/).
Проведені роботи щодо підготовки навчальних приміщень (обладнання дзвоника до персоналу, розмітка стоянок, 
обладнання туалетних кімнат тощо) та прилеглої території до проведення експертизи. За підсумками експертизи 
був отриманий Звіт щодо доступності приміщень для інвалідів та маломобільних груп населення 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/vysn-mmg.pdf )
Адміністрація університету сприяє урахуванню в освітньому процесі стану здоров'я, особливостей психофізичного 
розвитку, задатків і здібностей та індивідуальних освітніх, медичних, санітарно-гігієнічних, архітектурно-
середовищних потреб. 
За весь період реалізації ОП практики випадків булінгу та конфліктів не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Заходи та політику запобігання конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, 
булінгом визначено у Положенні про запобігання та протидію булінгу (https://dgu.edu.ua/news/buling/), пов'язаних 
з проявами корупції, процедури реагування на вищезазначені ситуації чітко прописані в антикорупційній програмі 
університету (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/anticorup.pdf ). Керівництво університету контролює 
виконання та дотримання її норм за допомогою електронної скриньки довіри (https://dgu.edu.ua/).
За весь період існування університету випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями та дискримінацією не 
було. На тверде переконання університетської спільноти та адміністрації університету морально-психологічний 
клімат в університеті стійкий та задовольняє учасників освітнього процесу, про що свідчать результати опитування 
НПП - переважна більшість викладачів (77%) позитивно оцінили мікроклімат на кафедрах, загалом в університеті 
соціально-психологічних клімат позитивно оцінили 59%. 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F.pdf, https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/v2.pdf)

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Перегляд та оновлення ОП підготовки фахівців певних освітніх рівнів, що реалізуються в університеті регулюються 
Положенням про порядок перегляду та оновлення освітніх програм ВНПЗ “ДГУ” (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/). Метою Положення є упорядкування процесу розроблення, впровадження та реалізації освітніх 
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програм, визначення ролі і місця в цьому процесі Гарантів ОП, розвиток системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та надання освітніх послуг в університеті.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно з  Положенням про порядок перегляду та оновлення освітніх програм ВНПЗ “ДГУ” ОП, що реалізуються в 
університеті, мають переглядатися щонайменше двічі за період (термін) їх дії.
ОП з моменту її впровадження в освітній процес (2018 рік) переглядалася тричі. 
У 2020 році (рішення Вченої ради від 20.08.2020, протокол № 8, введення в дію наказом від 31.08.2020 № 36-02) у 
зв'язку із введенням в дію Стандарту. 
У 2021 році (рішення Вченої ради від 27.05.2021, протокол № 9, введення в дію наказом від 10.06.2021 № 51-02) ОП 
переглядалася з метою перегляду структурно-логічної схеми (зміщення початку вибору ОК), перегляд кількості ОК, 
уникнення дублювання та перегляд обсягу певних ОК. За підсумками перегляду було змінено зміст загальної 
підготовки за ОП шляхом додавання певних ОК, які формують визначальні загальні та фахові компетентності 
випускника ОП («Історія української культури», «Інформаційні системи та технології»). Переглянуто підхід до 
системи професійної підготовки та запроваджено проведення трьох видів практик (ознайомча, навчальна та 
переддипломна), починаючи з першого року навчання. Переглянутий обсяг певних ОК, з метою скорочення 
загальної їх кількості. 
У 2022 році ОП переглядалася за підсумками акредитаційної експертизи та з метою усунення недоліків та 
врахування пропозицій, висловлених експертами під час акредитації (наказ про створення робочої групи від 
03.02.2022 № 08-02). В результаті: (1) до ОП додано структурно-логічну схему викладання ОК; (2) до вибіркової 
складової додано ОК“Друга іноземна мова”; (3) з урахуванням зміни фокусу ОП переглянутий перелік вибіркових 
ОК, що посилюють психологічну підготовку фахівців (Психологія комунікації; Психологія лідерства; 
Командоутворення); (4) усунуто дублювання та посилено професійну підготовку здобувачів шляхом додавання ОК 
(Івент-менеджмент; Дизайн; Регіональні студії); (5) переглянуті обсяги ОК спеціальної (фахової) підготовки); (6) 
змінено підхід до планування курсових робіт шляхом визначення ОК, що більше відповідають змісту спеціальності 
(Вступ до гостинності; Івент-менеджмент). Проєкт нової ОП було виставлено на громадське обговорення на сайті 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/poll/), а також отримано рецензії зовнішніх стейкхолдерів. За результатами цих 
заходів оновлену ОП розглянуто та схвалено Вченою радою університету (протокол від 26.05.2022 №  9) та введено в 
дію наказом № 39-02 від 1.06.2022. У 2022 році прийом здобувачів здійснювався вже на оновлену ОП.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі безпосередньо або через органи студентського самоврядування залучаються до процедур забезпечення 
якості освіти  як основні споживачі освітніх послуг та партнери. Позиція здобувачів, що була висловлена під час 
анонімного опитування “Якість освітньої діяльності та рівень задоволеності освітнім середовищем” (листопад–
грудень 2020 року), врахована (урізноманітнили перелік вибіркових ОК, запровадили їх презентації тощо). За 
результатами анонімного опитування також було переглянуто систему та критерії оцінювання РН здобувачів. 
Результати проведеного аналізу анкетування розглядалися на засіданні Вченої ради університету 25.02.2021 
(протокол № 7) та знайшли своє відображення у третьому випуску бюлетеня «Якість освітньої діяльності» 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/).
З метою підвищення якості реалізації ОП Гарантом ОП було презентовано проєкт ОП-2021 на зустрічі зі 
здобувачами та представниками працедавців (https://dgu.edu.ua/news/20210523%D0%B0/). Проєкт ОП після 
перегляду робочою групою був оприлюднений на сайті університету у розділі “Громадське обговорення”. 
Під час перегляду ОП у 2022 році до складу робочої групи введено здобувачів, які здобувають освіту за даною ОП 
(Бондаренко К.В. та Соколюк С.С.). Саме за пропозиціями останніх до вибіркової частини ОП додані ОК 
психологічного спрямування.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Кожний внутрішній нормативний документ щодо організації освітнього процесу та освітньої діяльності, в цілому, 
проходить процедуру обговорення з представниками студентського самоврядування та погоджується з Головою ради 
студентського самоврядування. Представники органів студентського самоврядування мають можливість порушувати 
питання щодо якості навчання, потреб та інтересів здобувачів перед адміністрацією та колегіальними органами 
університету.
Слід відмітити проблему залучення представників студентства до розбудови системи забезпечення якості надання 
освітніх послуг внаслідок загального зниження їх мотивації до навчання, працевлаштування. Значний вплив на 
стан участі в житті університету стали тривалі карантинні обмеження, військовий стан та переведення освітнього 
процесу в онлайн-режим.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

У межах ОП представники роботодавців залучаються до її рецензування, а також до проведення практичних занять з 
фахових дисциплін. Наказом 03.02.2022 № 08-02 до робочої групи з перегляду ОП введено менеджера ГРК «Хутір» 
Чемеринську В.І. 
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З метою підвищення якості реалізації ОП роботодавці також залучаються до проведення занять на умовах 
сумісництва та у якості запрошених лекторів (https://dgu.edu.ua/news/20211009/, 
https://dgu.edu.ua/news/20221028/, https://dgu.edu.ua/news/20221128/).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У вересні 2021 року університет ініціював створення Асоціації випускників ДГУ заради підтримки зв’язків між 
випускниками минулих і наступних років випуску, зміцнення корпоративного духу серед студентів і випускників 
усіх поколінь (https://dgu.edu.ua/news/20210928/). На сьогодні існує взаємодія університету з випускниками ОП, що 
дозволяє забезпечити сьогоднішніх здобувачів базами практик та ефективніше виконання ними програм практики. 
Також така взаємодія дає можливість залучати практиків до удосконалення змісту ОП, викладання окремих ОК. Але, 
слід констатувати, що в даному напрямку робота щодо напрацювання дієвих інструментів взаємодії на сьогодні 
майже припинилася внаслідок військових дій.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

За результатами опитування здобувачів, НПП виявлено ряд проблемних питань та недоліків, що стосуються в першу 
чергу, якості викладання певних ОК, системи та критеріїв оцінювання, необхідності збільшення годин практичних, 
семінарських занять, аудиторних годин з іноземної мови, а також документального супроводу освітнього процесу. 
Також суттєвим недоліком в поточному році є відсутність можливості проведення занять на базі створених 
лабораторій, а також на базі ГРК внаслідок об’єктивних обставин, зумовлених переведенням освітнього процесу у 
дистанційний формат, перебуванням значної кількості здобувачів за межами міста та області.
Щодо питань інформування здобувачів, які навчаються на ОП, та забезпечення їх права на розбудову індивідуальної 
освітньої траєкторії виявлено потребу систематизації вибіркових ОК, запровадження механізму вибору та значного 
розширення їх переліку. Робота над підвищенням рівня інформування здобувачів, особливо заочної форми 
навчання, щодо вибіркових ОК знайшла своє відображення у створенні каталогів вибіркових курсів за певними 
спрямуваннями та розміщенні їх на сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/portfolio/). Робота щодо 
вдосконалення процедури їх вибору знайшла своє втілення у запровадженні презентацій вибіркових ОК та 
документальному підтвердженню вибору (написанням заяв) та виданням відповідних наказів, що дало змогу 
впорядкувати процедуру вибору та зробити її прозорою для всіх учасників освітнього процесу. Підсумки 
анкетування щодо порядку вибору ОК та рівня задоволеності здобувачів розглянуті на засіданні Вченої ради 
24.02.2022, протокол № 6, а також оприлюднені на сайті в Бюлетені, присвяченому якості освітньої діяльності 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

За підсумками акредитації ОП у період 28–29.10.2021 експертами було висунуто  ряд зауважень щодо змісту ОП. З 
метою усунення виявлених недоліків та підвищення якості реалізації ОП створено робочу групу з усунення 
недоліків та зауважень, виявлених під час акредитації, а також розроблений План (наказ від 02.02.2022 № 07-02) 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/nedolik_o.pdf). Наказом ректора від 03.02.2022 № 08-02 створено 
робочу групу з перегляду ОП, яка ретельно опрацювала та врахувала всі зауваження експертної групи, побажання 
стейкхолдерів і здобувачів. В результаті: (1) до ОП було додано структурно-логічну схему викладання ОК; (2) до 
вибіркової складової додано ОК “Друга іноземна мова; (3) з урахуванням зміни фокусу ОП переглянуто перелік 
вибіркових ОК, що посилюють психологічну підготовку фахівців (Психологія комунікації; Психологія лідерства; 
Командоутворення); (4) усунуто дублювання та посилено професійну підготовку здобувачів шляхом додавання ОК 
(Івент-менеджмент; Дизайн; Регіональні студії); (5) переглянуто обсяги ОК спеціальної (фахової) підготовки; (6) 
змінено підхід до планування курсових робіт шляхом визначення ОК, що більше відповідають змісту спеціальності 
(Вступ до гостинності; Івент-менеджмент). 
За цей період було розроблено, переглянуто та введено в дію низку внутрішніх нормативних актів 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/), що регулюють питання рейтингування здобувачів; 
перезарахування ОК та визначення академрізниці; порядку планування часу НПП; порядку опитування учасників 
освітнього процесу тощо. Створено Довідник з якості для студентів 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/Dovidn_st.pdf). Проведено рецтингову оцінку досягнень НПП та 
здобувачів за підсумками 2021–2022 навчального року, результати розглянуто на засіданнях Вченої ради та 
оприлюднено на сайті (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/news/2022/04/28/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-
10_2021%20-2.pdf, https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-100_2021%20.pdf). 
Реалізовано норми щодо вибору дисциплін та розбудови індивідуальної траєкторії навчання, проведено опитування 
щодо якості їх реалізації, усунені недоліки за результатами опитування. Створені лабораторії, призначені завідувачі, 
а також розроблено їх паспорти.  
Низка заходів щодо усунення недоліків ще знаходиться в процесі реалізації.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Шляхами залучення науково-педагогічних працівників до процедур внутрішнього забезпечення якості є:
- безпосередня участь в освітньому процесі, забезпечення виконання вимог ОП, самоконтроль та самонавчання з 
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метою підвищення педагогічної та професійної майстерності;
- проведення просвітницької роботи щодо переваг чесного навчання та дотримання принципів академічної 
доброчесності серед здобувачів вищої освіти;
- забезпечення та проведення вимірювань якості освітньої діяльності і якості вищої освіти як здобувачів, так і 
власних;
- забезпечення прозорості та неупередженості під час проведення контрольних вимірювань рівня засвоєння знань 
здобувачами;
 - дотримання норм педагогічної етики та академічної доброчесності;
- участь у проведенні внутрішніх (кафедральний та університетський рівні) та зовнішніх заходів з контролю якості 
надання освітніх послуг, в тому числі моніторингового характеру (контрольні відвідування та взаємні відвідування, 
опитування тощо);
- проведення відкритих та показових занять з метою поширення передового досвіду викладання та педагогічної 
майстерності, а також новітніх та інноваційних технологій навчання;
- надання пропозицій до проєктів ОП та внутрішніх нормативних документів університету

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Функції щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти (далі – ВСЗЯО) та здійснення 
процедур контролю покладені на НМВ, в складі якого створено групу моніторингу якості освіти, основним 
завданням якої є координація діяльності Групи сприяння АД, розробка та системне впровадження процедур ВСЗЯО; 
організація періодичного перегляду ОП; оприлюднення на сайті результатів перегляду та оновлення ОП та 
організація їх громад. обговорення; сприяння взаємодії гарантів ОП з учасниками освіт. процесу, роботодавцями, 
випускниками та структурними підрозділами університету з питань перегляду, оновлення та реалізації ОП; 
координація процесів, пов’язаних з розробкою і впровадженням нових процедур забезпечення якості освіт. 
діяльності; моніторинг рівня задоволеності учасників освітнього процесу освітнім середовищем, організацією 
освітнього процесу та якістю реалізації ОП. Група діє відповідно до вимог Положення про навч.-метод. відділ 
https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/subdivisions/nmv/.
Загальноуніверситетський рівень забезпечення якості освіт. діяльн. та реалізації ОП (прийняття рішення про 
впровадження, адміністрування, щорічний моніторинг потреб регіонального ринку праці) реалізується ВР. 
Безпосередню реалізацію ОП та їхній поточний моніторинг здійснює Гарант ОП, випускова кафедра. Студентський 
рівень реалізується органами студ. самоврядування та здобувачами завдяки участі в проведенні низки 
моніторингових та контрольних заходів, а також участі в роботі колегіальних органів університету.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Внутрішні нормат. документи розміщені на сайті у розділі “Про університет/Інформаційна відкритість”:
Статут ВНПЗ «ДГУ» https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/statut_2022.pdf
Кол. договір між адміністрацією та трудовим колективом ВНПЗ «ДГУ на 2022-2026 роки» 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/col_dog.pdf
Правила внутрішнього розпорядку ВНПЗ «ДГУ» на 2022-2023 нач. рік 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/prav_vn_r_22.pdf
Кодекс корпоративної культури https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/kodeks_kk.pdf
Положення про Комісію з етики та вирішення конфліктів 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D
0%B7%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%20%20.pdf.
Напрями діяльності структурних підрозділів висвітлюються у розділах цих підрозділів:
Положення про НМВ https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/nmv/poloj_nmv.pdf
Положення про відділ кадрів https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/poloj_VK.pdf
Положення про відділ організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності 
https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/subdivisions/vonr/
Окремі аспекти організації освіт. та наук. діяльності висвітлені у внутр. нормат. документах та розміщені у розділах 
“Освітня діяльність” https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/ та “Наукова діяльність” 
https://dgu.edu.ua/science/normdoc/

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

«Громадське обговорення» (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/poll/).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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Зміст чинної ОП підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 
справа» – https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/portfolio/
Опис ОП підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» – 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/b_opis_241_2020.pdf.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
відповідність Стандарту вищої освіти та Концепції розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВНПЗ 
“ДГУ”;
урахування регіональної Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області 
(https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-
%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-
%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-130/)
наявність дієвого механізму розроблення та перегляду, затвердження, моніторингу якості реалізації ОП;
практична спрямованість, можливість працевлаштування в провідних закладах ГРГ та за кордоном;
під час навчання здобувачі мають можливості професійного розвитку у неформальній освіті – брати участь у 
майстер-класах фахівців у сфері гостинності; проходити міжнародне стажування за спеціальністю у закладах ГРГ;
залучення на умовах сумісництва та в якості гостьових лекторів фахівців-практиків ГРС до освітнього процесу, які 
проводять заняття, майстер-класи і тренінги з фахових дисциплін, у тому числі безпосередньо на підприємствах 
ГРГ;
залучення фахівців-практиків у певній галузі професійної діяльності до підсумкової атестації;
процедура опитування здобувачів з різних питань організації освітнього процесу та якості реалізації ОП;
публічність критеріїв оцінювання та процедур оскарження результатів підсумкових контролів та підсумкової 
атестації;
доступ до документів щодо планування та регламентації організації освітнього процесу;
діяльність наукового гуртка;
інформаційна підтримка освітнього процесу, публічність інформації щодо вступу та визнання результатів навчання;
дієвий механізм зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;
позитивний соціально-психологічний клімат на кафедрі;
атмосфера толерантності, запобігання корупції, дотримання педагогічної та наукової етики, принципів 
доброчесності;
розвинута комунікаційна складова;
гнучкість у впровадженні інновацій та змін, наявність системи онлайн опитування та інформаційної бази даних з 
опитувань; соціальна підтримка здобувачів;
запровадження системи рейтингової оцінки досягнень НПП та здобувачів.

Слабкі сторони:
недостатньо здійснюється залучення міжнародних стейкхолдерів у викладанні ОК та забезпечення практичної 
компоненти;
створення міждисциплінарних авторських курсів з актуальних питань ГРС;
впровадження автоматизованих та орієнтованих на студента відкритих інформаційних систем управління освітнім 
процесом;
недостатній рівень мотивації наукової діяльності здобувачів;
відсутність академічної мобільності здобувачів внаслідок обставин, на які заклад не має змогу вплинути.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Університет та кафедра найближчими перспективами розвитку даної ОП вважає:
розширення співробітництва з підприємствами сфери гостинності з метою запровадження дуальної форми 
навчання;
розроблення заходів щодо участі здобувачів в програмах академічної мобільності;
розширення можливостей неформальної освіти за рахунок організації професійних тренінгів та залучення більшого 
кола стейкхолдерів з числа працюючих за фахом випускників та роботодавців;
розроблення та викладання деяких ОК іноземною мовою, що дозволить розширити можливості здобувачів під час 
працевлаштування;
запровадження на базі університету освітнього проєкту «Етикет ресторанного обслуговування» зі спеціальним 
обладнанням для організації семінарів, тренінгів та майстер-класів для здобувачів, а також підвищення кваліфікації 
фахівців ГРС;
подальший розвиток та удосконалення матеріального та інформаційного забезпечення створених на базі 
університету лабораторій
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Кириченко Олег Вікторович

Дата: 02.12.2022 р.

Сторінка 22



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Проєктування об'єктів 
готельно-
ресторанного  
господарства

навчальна 
дисципліна

Силабус  
Проектування 

об'єктів готельно-
ресторанного 

господарства.pdf

HoIWls1Z4EQat0sIC
EAiIfSAO291QFtUqA

tYXhW8i6o=

Мультимедійне обладнання
комп’ютерний клас;
AutoCAD 2019 (ліцензія для 
навчальних закладів);
Програма управління готелем 
від jSolutions

Організація 
ресторанного 
господарства 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Організація 

ресторанного 
господарства.pdf

yyvy2dZ3gVWJxRyq
Qvn+1vTFH3+6glOk

o+eB+imbTOM=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія 
сервірування, етикету та 
ресторанної справи
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Технології продукції 
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Силабус Технології 
продукції 

ресторанного 
господарства.pdf

qF3Hfnc9bcKSOA5U
xUG1jJWgfrsXLNWS

9kQ2vopmKJg=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Бухгалтерський облік 
в туризмі та готельно-
ресторанному 
господарстві

навчальна 
дисципліна

Силабус Бух облік в 
туризмі та ГРГ.pdf

gN6XeoWzP+dwnIe
qQPSjBFvRoMQj8ff

w/BvVC9uxnA8=

Мультимедійне обладнання

Устаткування закладів 
готельно-ресторанної 
справи 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Устаткування 

закладів готельно-
ресторанної 

справи.pdf

Rt3JDoHCGDZWZq
7F3gpPcSpeLC47fVT
TlMp+Y3UTPHw=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Аналіз діяльності 
підприємств готельно-
ресторанного та 
туристичного бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус Аналіз 
діяльності 

підприємств.pdf

vLCFiO26zvO9Z9HJv
dGg7AYuXXLxh42ue

QqB6yoeCG8=

Мультимедійне обладнання

Менеджмент 
готельного і 
ресторанного бізнесу 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Менеджмент 
готельного і 

ресторанного 
бізнесу.pdf

eumZ8cykywxPODI5
wz4RNnWhGGkX8I
+O0i73gxQANcM=

Мультимедійне обладнання

Основи фізіології та 
гігієни харчування

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
фізіології та гігієни 

харчування.pdf

A7E6ma67vbN6Fk+s
RtcDw14cI+FAYBwH

K8MgfUT6hIA=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Маркетинг готельного 
та ресторанного 
бізнесу 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Маркетинг 
готельного і 

ресторанного 
бізнесу.pdf

W89nnALEhTSYB+8
RWpS21meLV4Pq9h

uaKeFyTTOdcsM=

Мультимедійне обладнання

Івент-менеджмент навчальна 
дисципліна

Силабус івент- 
менеджмент.pdf

n7hbP/0he4226LET5
fYERLxg84FpKiDHx

AAANOz3hiU=

Мультимедійне обладнання

Барна справа навчальна 
дисципліна

Силабус Барна 
справа.pdf

GNIkfx9egE1bbTBGy
iPJkf9oki8YTzycZcL4

58QrXgA=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія 
сервірування, етикету та 
ресторанної справи
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Управління якістю 
продукції та послуг в 
готельно-
ресторанному бізнесі

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління якістю 

продукції та 
послуг.pdf

EQSOBboXjdpdp3Xc
/5/ysmPCXItuaxnW

XGBJ6C7ojgY=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Навчальна практика практика Програма_навчаль UZHozcbMyNwZVS7 МТЗ баз практик



ної_практ.22 (2 
курс).pdf

xcODG6oxOKNJUnC
hG+CG5tuIizXA=

Ознайомча практика практика РП ОЗНАЙОМЧА 
ПРАКТИКА 1 курс 

ГРС 2022.pdf

zwZe8Hxk+UxMbpO
nQdeS5DHnPlmAZw

hcgh9Dz3IUpwI=

МТЗ баз практик

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика.pdf

dYpkMAYBcaufnQKj
pj3phEuDNcPf2avIp

36+Uegkq5Q=

МТЗ баз практик

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

t11Ao3WTXx5qLB+
ma9xLrkl6iM/C3CLt

xgJimUsfdps=

Організація 
інноваційної 
діяльності в готельно-
ресторанному бізнесі

навчальна 
дисципліна

Силабус 
організація 
інноваційної 
діяльності в 

готельно-
ресторанному 

бізнесі.pdf

QyyBz2QfeOINagC0c
CrGgdi2e4CryruhDw

QkLDTFY9k=

Мультимедійне обладнання

Економіка 
підприємства в 
готельно-
ресторанному 
господарстві 

навчальна 
дисципліна

Силабус Економіка 
підприємства в 

готельно-
ресторанному 

господарстві.pdf

1HWyYIZ+O3yYEkPj
Ekhb0p7vzkhxJga5S

IouGRQn2RI=

Мультимедійне обладнання

Організація 
готельного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Силабус 
організація 
готельного 

господарства.pdf

4aNSjFNmJiGjTzzCC
7rxwIKBIFByTPw+V

4a7HM4pyJk=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія з 
організації готельного 
господарства

Вступ до гостинності навчальна 
дисципліна

Силабус Вступ до 
гостинності.pdf

1QIQ/fDtS/ZfO9X1vz
Y8QlZ8CeH7FBeivX

ws0ZZdGnk=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія 
сервірування, етикету та 
ресторанної справи
Навчальна лабораторія з 
організації готельного 
господарства

Інформаційні системи 
та технології

навчальна 
дисципліна

Силабус 
інформаційні 
системи та 

технології.pdf

/H1wdLmab+22kRA
CYJC65qUmzVONS1
Xwq0exuD20DrA=

мультимедійне обладнання,
комп'ютерний клас

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова професійного 
спрямування.pdf

9gQXaaq2M3sIvYTZ
YGImyT+jUE5yZw2a

pKf7dOYBjfA=

мультимедійне обладнання,
лінгафонний клас

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус Фізичне 
виховання.pdf

o42MLnJPwGzn5uxo
9l4p6kIpeRiXZgHjtJ

ppGwYQgQE=

спортивна зала, тренажерна 
зала

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Іст.Укр.Культури.

pdf

ysukblCIB6wxG8lvZ9
3D59cMLqfMOiIVr

WbR7i1N9E0=

мультимедійне обладнання

Українська мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Силабус Українська 
мова професійного 
спрямування.pdf

npbq8dob3Mb23Y/q
RISz0gi7yQdIdEZKe

FOew0H1X6g=

мультимедійне обладнання

Право 
(Правознавство)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Правознавство.pdf

j7PVeyQMAyABFBM
ytthDAFNZ9Tl/kx6f

+iq/j+DF19g=

мультимедійне обладнання, зала 
судових засідань

Громадське 
будівництво, 
інженерне 
обладнання будівель в 
готельно-
ресторанному 
господарстві

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Громадське 

будівництво, 
інженерне 

обладнання.pdf

/M+sy/Sy/E34ZVH6
7a8M+73d9iyd1z60E

rU5etVr4hQ=

Мультимедійне обладнання
комп’ютерний клас;
AutoCAD 2019 (ліцензія для 
навчальних закладів);
Програма управління готелем 
від jSolutions

Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус  Безпека 
життєдіяльності.p

df

aRSo9seUs5nRoXA
M/1BvrGcM6hFffcaB

CQ/D2aqxatI=

мультимедійне обладнання



Харчова хімія навчальна 
дисципліна

Силабус Харчова 
хімія.pdf

Yw2nPcZGB9Ptvxg8
mJJZT8WnX99kLY
MzH+23FHVvI6w=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Силабус економічна 
теорія.pdf

dfeK135eiNnyOyAD6
+To9Jo/ctLC5s6SWd

z6P9VaJPc=

Мультимедійне обладнання

Фінанси, грошовий 
обіг та кредит

навчальна 
дисципліна

Силабус Фінанси, 
грошовий обіг та 

кредит.pdf

C2bGBYvlptFsuLP9h
/EY1nTJvlhEXv7dj8

4mQ81jSMA=

Мультимедійне обладнання

Товарознавство навчальна 
дисципліна

Силабус 
Товарознавство.pd

f

w5cM5d0rEwYsIxDy
z1/KDIaOfPRSl3gzW

TfqOmW62yI=

Мультимедійне обладнання

Інженерна графіка навчальна 
дисципліна

Силабус Інженерна 
графіка 22.pdf

O25AgVyQmpbYn9d
cXjjqAQVvQ6Xk5aB

Ol763x/6F/n4=

Мультимедійне обладнання;
комп’ютерний клас;
AutoCAD 2019 (ліцензія для 
навчальних закладів);
Програма управління готелем 
від jSolutions

Інформаційне 
забезпечення 
готельно-
ресторанного та 
туристичного бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус 
інформаційне 
забезпечення 

готельно-
ресторанного та 

туристичного 
бізнесу.doc.pdf

32dMntB6v3SmY0z
WOKyGn3wo620iW1
MdoUSirSvLmB0=

Мультимедійне обладнання
комп’ютерний клас

Мікробіологія, гігієна 
і санітарія в галузі

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Мікробіологія, 

гігієна і санітарія в 
галузі.pdf

EgsA4W9EgWQSCN
43rvbxhfhiolfsVjtK5

H1Cwguk2N4=

Мультимедійне обладнання
Навчальна лабораторія 
сервірування, етикету та 
ресторанної справи
Навчальна лабораторія з 
організації готельного 
господарства
Навчальна лабораторія з 
технологій приготування страв

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Метрологія, 

стандартизація 
та 

сертифікація.pdf

P/DQFJFZviNus5Gu
BxjWTJeogodc7H0C

80oUB2sPiI4=

Мультимедійне обладнання

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус Вища 
матемматика.pdf

UZp/BQONp5gWIm
qn7LWlbYitJNpZIo5

eqVJQhlTBuPw=

Мультимедійне обладнання

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Філософія.pdf

z460WUir6E2qMBUl
BpeyfTz1segM/N86P

J79sl2YA6c=

мультимедійне обладнання

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

376754 Кузьменко 
В`ячеслав 
Віталійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 008793, 

виданий 
10.11.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДД 022856, 
виданий 

21 Філософія Доктор філософських 
наук за спеціальністю 
09.00.09 – філософія 
науки, тема 
«Філософсько-
методологічний 
аналіз парадигм 
математичної 
онтології»; професор 



10.03.2004, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015669, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 008206, 

виданий 
30.11.2012

по кафедрі філософії 
та політології;
наукові та навчальні 
публікації за 
тематичною 
спрямованістю 
дисципліни 
1.Кузьменко В. В. 
Онтология духовности 
в творчестве Гомера. 
Науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 
Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. 2017 
Вип 3. С. 14-31.
2.Кузьменко В. В. 
Рефлексия онтологии 
метафоры в 
древнегреческом 
эпосе. Метафора та її 
семіотичний контекст. 
Матеріали науково-
практичного семінару 
кафедри філософії та 
політології. 
Дніпровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2017. С. 10-13.
3. Кузьменко В. В. 
Духовность – 
основоположение 
гражданского 
общества. 
Формування 
особистості як чинник 
розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні: 
філософські, 
історичні, 
психологічні аспекти. 
Матеріали науково-
практичного семінару 
кафедри філософії та 
політології. 
Дніпровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2018. С. 6-9 
4. Кузьменко В. В. 
Онтологія, 
антропологія, 
аксіологія, 
гносеологія 
філософсько-правової 
концепції Фоми 
Аквінського Науковий 
вісник Дніпровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. 
Збірник наукових 
праць. 2018 Вип 4. С. 
11-18.
5. Кузьменко В. В. 
Концепция Л. Н. 
Толстого о 
непротивленки злу 
насилием и её 
духовная 
направленность. 
Грани. Науковий 
вісник Дніпровського 
національного 
університету. 2020. 



Том 23 №5 С . 96-103.

Стаття у Web of 
Science Core Collection 
що написана у 
співавторстві.
6.Кузьменко В. В. 
Боняк В. А. Сердюк И. 
А. Антропологический 
поиск ценностных 
ориентиров новой 
культуры Августином 
Аврелием. 
Антропологічні 
виміри філософських 
досліджень. 
Видавництво 
Дніпровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна. 2019 №16 С 
.157-170.

376634 Лисенко 
Олена 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055769, 
виданий 

26.02.2020

4 Економіка 
підприємства в 
готельно-
ресторанному 
господарстві 

Дніпропетровський 
державний 
університет. 1987 р. Г-
ІІ №  046230
Економічна 
кібернетика, 
спеціалізація: 
економічна 
кібернетика.
Кандидат 
економічних наук, 
Спеціальність (назва, 
шифр): 08.00.11 – 
Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці, 
№ диплома ДК  № 
55769,
Тема дисертації: 
«Моделювання 
забезпечення 
достатнього рівня 
фінансування 
операційного періоду 
підприємств»,
Рік захисту 2019, 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченко.
1. Лисенко О. В. 
Порівняння методів 
короткострокового 
прогнозування для 
сезонного 
виробничого процесу. 
Вісник університету 
банківської справи. 
2018. № 2 (32). С. 
104–111 (включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних Index 
Copernicus; 0,736 д. а.)
2. Лисенко О. В. 
Порівняння методів 
короткострокового 
прогнозування для 
спадного виробничого 
процесу. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 



економічні відносини 
та світове 
господарство». 2019. 
Вип. 28. Ч. 2. С. 16-21 
(включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних Index 
Copernicus; 0,610 д. а.)
3. Лисенко О. В. 
Моделювання процесу 
забезпечення 
достатнього рівня 
фінансування 
операційного періоду 
підприємств. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. 
Економіка. 2020. Т. 
25. Вип. 4 (83). С. 116-
121 (включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних Index 
Copernicus; 0,582 д. а.)
4. Лисенко О. В. 
Моделювання 
достатності 
фінансового 
забезпечення 
поточних виробничих 
періодів для 
готельних 
підприємств. 
Економічний простір : 
Збірник наукових 
праць. Дніпро. 
ПДАБА, 2021. № 171. 
С. 131-136 (включено 
до міжнародних 
наукометричних баз 
даних: Index 
Copernicus, Google 
Scholar; 0,351 д. 5. 
Лисенко О. В. 
Дослідження 
резервних фондів на 
малих і середніх 
підприємствах 
України. Стратегічне 
управління 
підприємствами 
малого та середнього 
бізнесу промислового 
регіону : монографія / 
за наук. ред. д. е. н., 
проф., ак. АЕНУ І. Д. 
Падеріна. Дніпро. 
ТОВ «Акцент ПП», 
2016. С. 76-83 
(автором 
проаналізовано 
засади створення 
спеціальних 
резервних фондів на 
підприємствах 
України та 
ефективність їх 
використання; 0,561 д. 
а., з них 0,5 д. а. 
авторські)
6. Лисенко О. В. 
Теоретичне 
обґрунтування 
фінансової 
реалізовності 
операційного періоду 
для підприємств. 
Науковий вісник 
Херсонського 



державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Херсон : ХДУ, 2015. С. 
152–155 (0,476 д. а.)
7. Лисенко О. В. 
Шляхи забезпечення 
фінансової 
реалізовності 
операційного періоду 
підприємств. Держава 
та регіони. Серія 
«Економіка та 
підприємництво». 
Запоріжжя : КПУ, 
2016. № 2. С. 28–45 
(0,808 д. а.)
8. Лисенко О. В., 
Падерін І. Д. 
Математичне 
моделювання та 
розрахунок обсягу 
операційного 
резервного фонду 
підприємства. 
Фінанси України : 
Науково-теоретичний 
та інформаційно-
практичний журнал. 
2017. № 8. С. 116–126 
(автором 
запропонована 
адаптивна 
математична модель 
операційного 
резервного фонду як 
частини спеціального 
стабілізаційного 
резервного фонду 
підприємств; 
включено до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних: Google Scholar, 
Research Bible, Global 
Impact Factor (GIF), 
Scientific Indexing 
Services (SIS), 
Directory of Research 
Journals Indexing 
(DRJI); 0,771 д. а., з 
них 0,7 д. а. авторські)
9. Лисенко О. В. 
Порівняння методів 
короткострокового 
прогнозування для 
зростаючого 
виробничого процесу. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету 
(економічні та 
технічні науки). 
Хмельницький : ХНУ, 
2017. № (3). С. 44-49 
(включено до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних: Index 
Copernicus, Google 
Scholar, РИНЦ; 0,501 
д. а

396603 Седлецька 
Олена 
Володимирів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

18 Проєктування 
об'єктів 
готельно-
ресторанного  
господарства

Дніпропетровський 
інженерно-
будівельний інститут, 
1984 рік, Інженер-
будівельник, диплом з 
відзнакою КВ 
№790101



Підвищення 
кваліфікації у ДНУЗТі 
імені ак. В. Лазаряна, 
свідоцтво № 054/19, 
25.10.2019 р. 
Загальний обсяг – 120 
годин /4 кредити, на 
кафедрі «Графіки».
Підвищення 
кваліфікації з 12 
серпня по 12 жовтня 
2021 року у ІІ 
Міжнародній 
програмі підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників «Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу», 
обсяг навчання 180 
годин/ 6 кредитів 
ECTS, з них 15 годин 
інклюзивної 
освіти/0,5 кредиту 
ECTS,отримала 
Міжнародний 
сертифікат №2596/12 
жовтня 2021 року, що 
засвідчує отримання 
Міжнародного 
освітнього гранту 
EG/U/2021/08/12.
Підвищення 
кваліфікації у III 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Globalization of 
scientific knowledge: 
international 
cooperation and 
integration of 
sciences», що 
проводилася 17 
червня 2022 року ГО 
«Європейська наукова 
платформа» (Вінниця, 
Україна) та ТОВ 
«International Centre 
Corporative 
Management» (Відень, 
Австрія), сертифікат 
(Certificate of 
participation and 
publication and 
published scientific 
paper; Certificate of 
state registration of the 
print media KB24638-
14578ПР ) за 
програмою в обсязі 10 
годин (0,3 кредити 
ECTS).
1. Від аутокада до 
ревіту. // Седлецька О. 
В., Збірник наукових 
тезисів за 
матеріалами VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Комп'ютерні системи 
та інформаційні 
технології в освіті, 
науці та управлінні». 
Дніпро. ДВНЗ ПДАБА, 



2019. С. 44-45
2. Параметрическое 
моделирование в 
различных 
графических средах. 
// Седлецька О. В., 
Сборник научных 
трудов под редакцией 
д. т. н, проф. В. И. 
Большакова 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, 
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЕ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
», Серия 
Компьютерные 
системы и 
информационные 
технологии в 
образовании, науке и 
управлении» Дн.- ск: 
ПГАСА., 2018, Выпуск 
106, С. 116-121.
3. Седлецька О.В. 
Прототип реальних 
споруд при 
проектуванні 
готельно-ресторанних 
будівель / Ефективне 
управління розвитком 
індустрії туризму та 
гостинності у 
конкурентному 
середовищі: колект. 
монограф.; за заг. ред. 
В. В. Джинджояна. 
Дніпро. Дніпров. гум. 
ун-т, 2022. С.18-44

430062 Грек 
Анастасія 
Миколаївна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Відокремлений 
підрозділ 

"Дніпропетров
ський 

факультет 
Київського 

національного 
університету 

культури і 
мистецтв", рік 

закінчення: 
2015, 

спеціальність: 
7.14010101 
готельна і 

ресторанна 
справа

0 Організація 
ресторанного 
господарства 

Закінчила у 2009 році 
Первомайський 
індустріально-
педагогічний технікум 
і здобула професію 
кухар, кондитер. 
Диплом АН № 
36568585.
У 2011 році закінчила 
Первомайський 
індустріально-
педагогічний технікум 
за спеціальністю 
«Професійна освіта 
(Технологія 
харчування)» і 
здобула кваліфікацію 
майстра виробничого 
навчання, техніка-
технолога. Диплом АН 
№ 41575537 від 
25.06.2011 р.
Закінчила у 2014 році 
Відокремлений 
підрозділ 
«Дніпропетровській 
факультет Київського 
національного 
університету культури 
і мистецтв» за 
напрямом підготовки 
«Готельно-ресторанна 
справа» і здобула 
кваліфікацію 
бакалавра з готельно-
ресторанної справи. 
Диплом НР № 
47090377 від 
27.06.2014 р.
Закінчила у 2015 році 
Відокремлений 
підрозділ 



«Дніпропетровській 
факультет Київського 
національного 
університету культури 
і мистецтв» за 
спеціальністю 
«Готельна і 
ресторанна справа» і 
здобула кваліфікацію 
спеціаліста з готельної 
і ресторанної справи. 
Диплом С15 № 073235 
від 25.06.2015 за 
реєстраційним 
номером 1214/15
Отримала 
кваліфікацію кухара 5-
го розряду у 
Первомайському 
інтустріально-
педагогічному 
технікумі. 12СВ № 
276902 від 25.06.2011
У Дніпропетровському 
центрі професійної 
освіти підвищила 
кваліфікацію і 
отримала свідотцтво 
про присвоєння 
(підвищення) 
робітничої 
кваліфікаціїї 
кондитера 5-го 
розряду № 044330 від 
18.03.2015 р

396696 Рижих 
Максим 
Ігорович

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
магістра, 

Харківський 
торговельно-
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
торговельно-
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій

0 Технології 
продукції 
ресторанного 
господарства

Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету і отримав 
повну вищу освіту за 
спеціальністю 
«Менеджмент 
організацій» та здобув 
кваліфікацію магістра 
з менеджменту 
організацій, 
менеджера-
економіста, 
25.06.2010, ХА № 
38583478
Пройшов повний курс 
професійно-
технічного навчання в 
Харківському 
державному 
університеті 
харчування та торгівлі 
і здобув професію 
«Кухар» 3-го розряду 
Свідоцтво № 2477 від 
16.11.2013
Zero waste academy (за 
підтримки/фінансува
ння посольства 
Фінляндії в Україні) 
01.10.2022
Сертифікат про 
успішне проходження 
навчально-
практичного онлайн-
курсу з керування 
відходами тривалістю 
210 годин протягом 
листопада 2021- 
травня 2022 та 
успішний захист 



проекту
Marketingi Instituut, 
Tallin 31.08.22 Service 
export program 
04.10.2021-31.08.2022, 
71 academic hours
1. Джинджоян В.В., 
Рижих М.І. Світові 
центри медичного 
туризму. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту» 
(Луцьк, 24-26 травня 
2022). С. 144-146.
2. Джинджоян В.В., 
Рижих М.І., Даліба 
Д.С. Соціальна 
діяльність 
туристичних 
підприємств. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
туризму та 
гостинності в умовах 
міжнародної 
економічної 
інтеграції» (Дніпро, 27 
травня 2022). С. 175-
178.

396624 Вітренко 
Олена 
Володимирів
на

професор, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056372, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044064, 
виданий 

29.09.2015

25 Бухгалтерськи
й облік в 
туризмі та 
готельно-
ресторанному 
господарстві

Донецький державний 
університет, 1990 рік, 
Спеціальність: 
«Бухгалтерський 
облік і аналіз 
господарської 
діяльності»,
кваліфікація 
«Економіст».
Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) (Диплом 
кандидата наук ДК № 
056372 від 16.12.2009 
р.). Тема дисертації: 
«Управлінський облік 
витрат основної 
діяльності 
підприємств 
машинобудівної 
галузі: методологія і 
організація». 
Вчене звання доцента 
кафедри обліку, 
фінансів та 
економічної безпеки 
(Атестат доцента 12ДЦ 
№ 044064 від 
29.09.2015 р.)
1. Olena Vitrenko and 
others (2021). 
Transformation of 
target indicators in 
modern models of 
economic development. 
Journal of Legal, 
Ethical and Regulatory 
Issues (Scopus);
2. Вітренко О.В. та ін. 
(2020). Організація 



обліку дебіторської 
заборгованості в 
системі управління 
ризиками. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». 
Вип.34. Ужгород: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
С. 35-42. (Фаховий – 
категорія Б; Index 
Copernicus).
3. Вітренко О.В. та ін. 
(2021) Організація 
аналізу дебіторської 
заборгованості в 
системі управління 
ризиками. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». 
Вип.34. Ужгород: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
С.35-42. (Фаховий – 
категорія Б; Index 
Copernicus);
4. Вітренко О.В. 
Моделювання 
параметрів 
результативності 
виробничих 
підприємств як 
детермінованих 
систем в умовах 
невизначеності 
функціонування. 
Концептуальні засади 
сталого розвитку 
економічних відносин 
на мікро- та 
макрорівнях 
господарювання: 
колективна 
монографія / За заг. 
Ред. О.Ю. Попової, 
К.Ю. Ягельської. – 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2020. – 
210 с. – С. 108-122.
5. Вітренко О.В., 
Вітренко А.Г. 
Управлінський облік в 
системі 
інформаційного 
забезпечення 
управління 
підприємством. 
Фінансово-економічна 
система України: 
сучасний стан та 
напрями розвитку; 
колективна 
монографія / За заг 
ред. О.Ю. Попової, 
А.С. Мариної. 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2019. 281 
с. С.258-266.
6. Вітренко О.В., 
Вітренко А.Г. 
Концептуальні 



підходи до організації 
інформаційного 
забезпечення 
управління 
підприємством. 
Фінансово-економічна 
система України: 
сучасний стан та 
напрями розвитку; 
колективна 
монографія / За заг 
ред. О.Ю. Попової, 
А.С. Мариної. 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2019. 281 
с. С. 267-271.
7. Вітренко О.В., 
Вітренко А.Г. 
Діагностичний підхід 
до інформаційного 
забезпечення 
управління на основі 
аутсорсінгу. 
Фінансово-економічна 
система України: 
сучасний стан та 
напрями розвитку; 
колективна 
монографія / За заг 
ред. О.Ю. Попової, 
А.С. Мариної. – 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2019. – 
281 с. – С.271-277.
8. Вітренко О.В., 
Романко О.В. 
Застосування 
процесно-
орієнтованого 
бюджетування в 
управлінні діяльністю 
готельно-ресторанних 
комплексів. Індустрія 
туризму і гостинності 
в Центральній та 
Східній Європі. Вип.
№ 5. 2022. С. 22-27. 
(Фаховий - Категорiя 
Б; Index Copernicus)

396624 Вітренко 
Олена 
Володимирів
на

професор, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056372, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044064, 
виданий 

29.09.2015

25 Аналіз 
діяльності 
підприємств 
готельно-
ресторанного 
та 
туристичного 
бізнесу

Донецький державний 
університет, 1990 рік, 
Спеціальність: 
«Бухгалтерський 
облік і аналіз 
господарської 
діяльності»,
кваліфікація 
«Економіст».
Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) (Диплом 
кандидата наук ДК № 
056372 від 16.12.2009 
р.). Тема дисертації: 
«Управлінський облік 
витрат основної 
діяльності 
підприємств 
машинобудівної 
галузі: методологія і 
організація». 
Вчене звання доцента 
кафедри обліку, 
фінансів та 



економічної безпеки 
(Атестат доцента 12ДЦ 
№ 044064 від 
29.09.2015 р.)
1.Olena Vitrenko and 
others (2021). 
Transformation of 
target indicators in 
modern models of 
economic development. 
Journal of Legal, 
Ethical and Regulatory 
Issues (Scopus);
2.Вітренко О.В. та ін. 
(2021) Організація 
аналізу дебіторської 
заборгованості в 
системі управління 
ризиками. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». 
Вип.34. – Ужгород: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
С.35-42. (Фаховий – 
категорія Б; Index 
Copernicus);
3.Вітренко О.В. 
Моделювання 
параметрів 
результативності 
виробничих 
підприємств як 
детермінованих 
систем в умовах 
невизначеності 
функціонування. 
Концептуальні засади 
сталого розвитку 
економічних відносин 
на мікро- та 
макрорівнях 
господарювання: 
колективна 
монографія / За заг. 
Ред. О.Ю. Попової, 
К.Ю. Ягельської. – 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2020. – 
210 с.  С. 108-122.
4.Вітренко О.В., 
Вітренко А.Г. 
Концептуальні 
підходи до організації 
інформаційного 
забезпечення 
управління 
підприємством. 
Фінансово-економічна 
система України: 
сучасний стан та 
напрями розвитку; 
колективна 
монографія / За заг 
ред. О.Ю. Попової, 
А.С. Мариної. – 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2019. 281 
с. – С.267-271.
5.Вітренко О.В., 
Вітренко А.Г. 
Діагностичний підхід 
до інформаційного 
забезпечення 
управління на основі 
аутсорсінгу. 



Фінансово-економічна 
система України: 
сучасний стан та 
напрями розвитку; 
колективна 
монографія / За заг 
ред. О.Ю. Попової, 
А.С. Мариної. – 
Покровськ: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2019. 
С.271-277

376634 Лисенко 
Олена 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055769, 
виданий 

26.02.2020

4 Менеджмент 
готельного і 
ресторанного 
бізнесу 

Дніпропетровський 
державний 
університет. 1987 р.   
Г-ІІ №  046230
Економічна 
кібернетика, 
спеціалізація: 
економічна 
кібернетика.
Кандидат 
економічних наук, 
Спеціальність (назва, 
шифр): 08.00.11 – 
Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці, 
№ диплома ДК  № 
55769,
Тема дисертації: 
«Моделювання 
забезпечення 
достатнього рівня 
фінансування 
операційного періоду 
підприємств»,
Рік захисту 2019, 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченко.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти за 
програмою 
«Педагогіка вищої 
школи»  № 1281-21 від 
17.05.2021 р.(4,0 
кредити), отримане у 
Запорізькому 
приватному 
класичному 
університеті

1.Лисенко О. В. 
Порівняння методів 
короткострокового 
прогнозування для 
сезонного 
виробничого процесу. 
Вісник університету 
банківської справи. 
2018. № 2 (32). С. 
104–111 (включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних Index 
Copernicus; 0,736 д. а.)
2.Лисенко О. В. 
Порівняння методів 
короткострокового 
прогнозування для 
спадного виробничого 
процесу. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 



«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». 2019. 
Вип. 28. Ч. 2. С. 16–21 
(включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних Index 
Copernicus; 0,610 д. а.)
3. Лисенко О. В. 
Моделювання процесу 
забезпечення 
достатнього рівня 
фінансування 
операційного періоду 
підприємств. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. 
Економіка. – 2020. – 
Т. 25. – Вип. 4 (83). – 
С. 116 – 121 (включено 
до міжнародної 
наукометричної бази 
даних Index 
Copernicus; 0,582 д. а.)
4. Лисенко О. В. 
Моделювання 
достатності 
фінансового 
забезпечення 
поточних виробничих 
періодів для 
готельних 
підприємств. 
Економічний простір : 
Збірник наукових 
праць. Дніпро : 
ПДАБА, 2021. № 171. 
С. 131–136 (включено 
до міжнародних 
наукометричних баз 
даних: Index 
Copernicus, Google 
Scholar; 0,351 д. 5. 
Лисенко О. В. 
Дослідження 
резервних фондів на 
малих і середніх 
підприємствах 
України. Стратегічне 
управління 
підприємствами 
малого та середнього 
бізнесу промислового 
регіону : монографія / 
за наук. ред. д. е. н., 
проф., ак. АЕНУ І. Д. 
Падеріна. Дніпро : 
ТОВ «Акцент ПП», 
2016. С. 76–83 
(автором 
проаналізовано 
засади створення 
спеціальних 
резервних фондів на 
підприємствах 
України та 
ефективність їх 
використання; 0,561 д. 
а., з них 0,5 д. а. 
авторські)
8. Лисенко О. В., 
Падерін І. Д. 
Математичне 
моделювання та 
розрахунок обсягу 
операційного 
резервного фонду 
підприємства. 



Фінанси України : 
Науково-теоретичний 
та інформаційно-
практичний журнал. 
2017. № 8. С. 116–126 
(автором 
запропонована 
адаптивна 
математична модель 
операційного 
резервного фонду як 
частини спеціального 
стабілізаційного 
резервного фонду 
підприємств; 
включено до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних: Google Scholar, 
Research Bible, Global 
Impact Factor (GIF), 
Scientific Indexing 
Services (SIS), 
Directory of Research 
Journals Indexing 
(DRJI); 0,771 д. а., з 
них 0,7 д. а. авторські)
9. Лисенко О. В. 
Порівняння методів 
короткострокового 
прогнозування для 
зростаючого 
виробничого процесу. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету 
(економічні та 
технічні науки). 
Хмельницький : ХНУ, 
2017. № (3). С. 44–49 
(включено до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних: Index 
Copernicus, Google 
Scholar, РИНЦ; 0,501 
д. а

31940 Джинджоян 
Володимир 
Вергарович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050109 

Економіка і 
підприємництв
о. Управління 

трудовими 
ресурсами, 

Диплом 
бакалавра, 

Вищий 
навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
6.030401 

правознавство, 
Диплом 

спеціаліста, 

16 Маркетинг 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу 

Дніпропетровський 
національний 
університет, 2001, 
«управління 
трудовими 
ресурсами», 
«економіст» 
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2019, 
«право», «бакалавр з 
права» 
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2020, 
«туризм», «магістр з 
туризму»
Доктор економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 
«Структурні 
детермінанти 
функціонування і 
розвитку туристичних 
підприємств в 
контексті соціальної 
парадигми» (ДД 



Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050109 

Управління 
трудовими 
ресурсами, 

Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
242 Туризм, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 010308, 

виданий 
26.11.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029324, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

доцента AД 
001466, 
виданий 

18.12.2018

№010308, 26.11.2020, 
МОН України).
Доцент кафедри 
економіки та 
менеджменту 
туристичної 
діяльності (АД 
№001466, 25.10.2018, 
МОН України

Maxim Korneyev, Ivan 
Berezhniuk, Volodymyr 
Dzhyndzhoian, Tatiana 
Kubakh and Kostiantyn 
Horb. Business 
marketing activities in 
Ukraine during 
wartime. Innovative 
Marketing. LLC 
“Consulting Publishing 
Company “Business 
Perspectives”, 
2022.18(3), pp. 48-58. 
(Scopus).
Сардак С.Е., 
Джинджоян В.В. 
Маркетинг: навч. 
посіб. Д.: Інновація, 
2018. 242 с.;
Джинджоян В.В., 
Філіппов М.О. 
Інновації в 
маркетинговій 
політиці туристичних 
підприємств України. 
Глобальні та 
регіональні аспекти 
розвитку туризму та 
гостинності. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів 
(Дніпро, 22 травня 
2020). С. 76-78.
Джинджоян В. В. 
Застосування 
елементів проектного 
маркетингового 
менеджменту для 
управління збутом 
туристичних 
підприємств. 
Ефективна економіка. 
2018. № 5. С.78-89
Джинджоян В. В. 
Вплив внутрішніх 
соціальних програм 
туристичних 
підприємств на 
показники їх 
діяльності. Вісник 
НУВГП. Економічні 
науки : зб. наук. пр. 
Рівне : НУВГП, 2020. 
Вип. 2 (90). С. 225-
230.
Sardak S., 
Dzhyndzhoian V. 
Features and new 
trends in the provision 
of services by ukrainian 
tourism companies. 
Marketing Management 
: 3rd Internaional 
Conference. Warsaw, 
2017. URL: 
http://www.wne.sggw.p
l/ event/international-



conference-on-
marketing-
management-
mm2017/Warsaw 
University of Life 
Sciences – SGGW

396628 Яковлєва-
Мельник 
Наталія 
Георгіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства

15 Організація 
інноваційної 
діяльності в 
готельно-
ресторанному 
бізнесі

Національна 
металургійна академія 
України, 2004 рік, 
спеціальність 
«Економіка 
підприємництва», 
кваліфікація – магістр 
економіки і 
підприємництва.
Яковлєва-Мельник Н. 
Г. Іноземний 
інноваційний капітал 
як фактор розвитку 
економіки України. 
Вісник Національного 
університету 
"Львівська 
політехніка": Серія 
"Проблеми економіки 
та управління". Львів, 
2019. Вип.7. №4(2). 
С.75-80.(ISSN: 2522-
1639).DOI: 
https://doi.org/10.2393
9/semi2019.04.075
Яковлєва-Мельник Н. 
Г. Іноземний 
інноваційний капітал 
як фактор розвитку 
індустрії гостинності в 
умовах побудови 
постіндустріальної 
економіки в Україні. 
Ефективне управління 
розвитком індустрії 
туризму та 
гостинності у 
конкурентному 
середовищі: колект. 
монограф.; за заг. ред. 
В. В. Джинджояна. 
Дніпро : Дніпров. гум. 
ун-т, 2022. С.205-225.
1. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Project 
management, РМ 4.0 
як ефективний метод 
реалізації інвестицій-
інноваційних 
проектів. 
Інформаційні 
технології: Наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я.: 
матеріали XХVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Харків , 
13-15 травня 2020). 
Харків:MicroCAD, 
2020. С.145-149.
2. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Інвестиційно-
інноваційний напрям 
розвитку та Project 
management, РМ 4.0. 
Сучасний 
менеджмент: 
тенденції, проблеми 
та перспективи 
розвитку: тези 
доповіді V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція молодих 



вчених і студентів 
(Дніпро, 23 квітня 
2020 р.). Дніпро: 
Університет імені 
Альфреда Нобеля, 
2020.  С.79-81.
3. Яковлєва-Мельник 
Н.Г Project 
management 4.0 як 
ефективний метод 
реалізації 
інвестиційно-
інноваційних 
проектів. Управління 
проектами. 
Ефективне 
використання 
результатів наукових 
досліджень та об’єктів 
інтелектуальної 
власності: збірник 
наукових праць за 
матеріалами ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
(Дніпро,10 квітня 
2020 р.). Дніпро: 
НМетАУ, УКРНЕТ, 
НДІІВ НАПрН 
України,Юрсервіс, 
2020. С.126-130.
4. Яковлева-Мельник 
Н.Г. Иностранный 
инновационный 
капитал как фактор 
реализации 
индустрии 4.0 для 
устойчивого развития 
регионов Украины. 
Устойчивое 
социально-
экономическое 
развитие регио-нов: 
материалы 
Международной 
научно-практической 
кон-ференции, 
посвященной 95-
летию создания 
кафедры эконо-мики 
и МЭО в АПК (Горки, 
28–29 ноября 2019 г.). 
Горки: БГСХА, 2019. 
С.271-278.
5. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Іноземний 
інновацій капітал як 
запорука розвитку 
project management 
4.0 в умовах 
глобалізації. Розвиток 
форм і методів 
сучасного 
менеджменту в умовах 
глобалізації: 
матеріали 7-ї Наук.-
практ. Інтернет-конф. 
(Дніпро, 7-9.11.2019). 
Дніпро: 
Поліграфічний відділ 
ДДАЕУ, 2019. С. 30-34.
6. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Перескок А.Р. 
Іноземний 
інноваційний капітал 
– рушійна сила 
розвитку національної 
економіки України: 
збірка тез доповідей 
Всеукраїнської 



науково-технічної 
конференції студентів 
і молодих учених. 
Дніпро, НМетАУ, 
2019. С. 32-33.
7. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Прямі іноземні 
інвестиції в українську 
економіку як 
передумова її 
інноваційного 
розвитку. Актуальні 
проблеми економіки 
та управління в епоху 
глобальних викликів і 
загроз : Зб. мат.-лів 
всеукр. наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 26-27 
квіт. 2019 р.). Дніпро: 
НМетАУ, 2019. Т.2. С. 
95-98
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спеціальністю 
«історія» – диплом з 
відзнакою. Присвоєно 
кваліфікацію 
історика, викладача 
історії та 
суспільствознавства
Доктор філософських 
наук, 13.12. 1991 року  
ДТ № 011427, 
«Проблема історичної 
закономірності». 
Професор кафедри 
філософії.
О.Гугнін. РR en 
situaciones de crisis. 
Доповідь на семінарі 
“Erasmus” в 
Технологічному 
Університеті, м. 
Більбао (Іспанія), 
16.05.2017.
О.Гугнін. El PR negro: 
genesis y esencia. 
Доповідь на семінарі 
“Erasmus” в 
Технологічному 
Університеті, м. 
Валенсія (Іспанія), 
18.09.2018.
О. Гугнін. La influencia 
de la comunicación de 
marketing en el 
desarrollo de la ética 
empresarial en los 
países de Europa del 
Este. Доповідь на 
семінарі “Erasmus-2” в 
Королівському 
Університеті, м. 
Мадрид (Іспанія), 
15.04.2019.

1. Gugnin A., Ostasz G., 
J.Lisniewska. Fidel 
Castro as a leader, 
revolution manager, 
and marketer. 
Proceedings of the 3rd 
International 
Conference on Social, 
Econonic and Academic 
Leadership (ICSEAL 
2019). Red. Wadim 
Strielkowski, 2019, 



Prague: Atlantic Press, 
p. 447 – 453 (Web of 
Science);
2. Гугнін О. 
Гносеологічне 
обґрунтування 
використання 
категорії «ринок» у 
сфері політики 
транзитивного 
суспільства. / 
Науковий збірник 
Жешувського 
політехнічного 
університету 
«Гуманітарні та 
соціальні науки», том 
XXIIІ, вип. 25 
(2/2018).- 2017. - С. 23-
32. INDEX 
COPERNICUS
3. Гугнін О. 
Політичний ринок в 
контексті 
маркетингового 
впливу 2017. 
Монографія. - Дніпро: 
Видавництво 
«Моноліт», 2017 .- 176 
с. 
Гугнін О. Reklama w 
przestrzeni społecznej. 
Zarys 
problematyki.Моnograf
ia - Сандомир: 
Wydawnictwo 
Diecyzjalne, 2021 – 
108. 
INDEX COPERNICUS
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викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
магістра, 

Харківський 
торговельно-
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
торговельно-
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій

0 Барна справа Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету і отримав 
повну вищу освіту за 
спеціальністю 
«Менеджмент 
організацій» та здобув 
кваліфікацію мегістра 
з менеджменту 
організацій, 
менеджера-
економіста, 
25.06.2010, ХА № 
38583478
Пройшов повний курс 
професійно-
технічного навчання в 
Харківському 
державному 
університеті 
харчування та торгівлі 
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210 годин протягом 



листопада 2021- 
травня 2022 та 
успішний захист 
проекту
Marketingi Instituut, 
Tallin 31.08.22 Service 
export program 
04.10.2021-31.08.2022, 
71 academic hours
1. Джинджоян В.В., 
Рижих М.І. Світові 
центри медичного 
туризму. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту» 
(Луцьк, 24-26 травня 
2022). С. 144-146.
2. Джинджоян В.В., 
Рижих М.І., Даліба 
Д.С. Соціальна 
діяльність 
туристичних 
підприємств. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
туризму та 
гостинності в умовах 
міжнародної 
економічної 
інтеграції» (Дніпро, 27 
травня 2022). С. 175-
178
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ДT 011427, 
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виданий 

30.03.1993

0 Управління 
якістю 
продукції та 
послуг в 
готельно-
ресторанному 
бізнесі

Дніпропетровський 
державний 
університет (1971р.) за 
спеціальністю 
«історія» – диплом з 
відзнакою. Присвоєно 
кваліфікацію 
історика, викладача 
історії та 
суспільствознавства
Доктор філософських 
наук, 13.12.1991 ДТ № 
011427, «Проблема 
історичної 
закономірності». 
Професор кафедри 
філософії.
О.Гугнін. РR en 
situaciones de crisis. 
Доповідь на семінарі 
“Erasmus” в 
Технологічному 
Університеті, м. 
Більбао (Іспанія), 
16.05.2017.
О.Гугнін. El PR negro: 
genesis y esencia. 
Доповідь на семінарі 
“Erasmus” в 
Технологічному 
Університеті, м. 
Валенсія (Іспанія), 
18.09.2018.
О. Гугнін. La influencia 
de la comunicación de 
marketing en el 
desarrollo de la ética 
empresarial en los 
países de Europa del 
Este. Доповідь на 



семінарі “Erasmus-2” в 
Королівському 
Університеті, м. 
Мадрид (Іспанія), 
15.04.2019.

1. Gugnin A., Ostasz G., 
J.Lisniewska. Fidel 
Castro as a leader, 
revolution manager, 
and marketer. 
Proceedings of the 3rd 
International 
Conference on Social, 
Econonic and Academic 
Leadership (ICSEAL 
2019). Red. Wadim 
Strielkowski, 2019, 
Prague: Atlantic Press, 
p. 447 – 453 (Web of 
Science);
2. Гугнін О. 
Гносеологічне 
обґрунтування 
використання 
категорії «ринок» у 
сфері політики 
транзитивного 
суспільства. / 
Науковий збірник 
Жешувського 
політехнічного 
університету 
«Гуманітарні та 
соціальні науки», том 
XXIIІ, вип. 25 
(2/2018).- 2017. - С. 23-
32. INDEX 
COPERNICUS
3. Гугнін О. 
Політичний ринок в 
контексті 
маркетингового 
впливу 2017. 
Монографія. - Дніпро: 
Видавництво 
«Моноліт», 2017 .- 176 
с. 
Гугнін О. Reklama w 
przestrzeni społecznej. 
Zarys 
problematyki.Моnograf
ia - Сандомир: 
Wydawnictwo 
Diecyzjalne, 2021 – 
108. 
INDEX COPERNICUS

396696 Рижих 
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ресторанної 
справи 

Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету і отримав 
повну вищу освіту за 
спеціальністю 
«Менеджмент 
організацій» та здобув 
кваліфікацію магістра 
з менеджменту 
організацій, 
менеджера-
економіста, 
25.06.2010, ХА № 
38583478
Пройшов повний курс 
професійно-
технічного навчання в 
Харківському 



державному 
університеті 
харчування та торгівлі 
і здобув професію 
«Кухар» 3-го розряду 
Свідоцтво № 2477 від 
16.11.2013
Zero waste academy (за 
підтримки/фінансува
ння посольства 
Фінляндії в Україні) 
01.10.2022
Сертифікат про 
успішне проходження 
навчально-
практичного онлайн-
курсу з керування 
відходами тривалістю 
210 годин протягом 
листопада 2021- 
травня 2022 та 
успішний захист 
проекту
Marketingi Instituut, 
Tallin 31.08.22 Service 
export program 
04.10.2021-31.08.2022, 
71 academic hours
1. Джинджоян В.В., 
Рижих М.І. Світові 
центри медичного 
туризму. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту» 
(Луцьк, 24-26 травня 
2022). С. 144-146.
2. Джинджоян В.В., 
Рижих М.І., Даліба 
Д.С. Соціальна 
діяльність 
туристичних 
підприємств. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
туризму та 
гостинності в умовах 
міжнародної 
економічної 
інтеграції» (Дніпро, 27 
травня 2022). С. 175-
178

396603 Седлецька 
Олена 
Володимирів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

18 Громадське 
будівництво, 
інженерне 
обладнання 
будівель в 
готельно-
ресторанному 
господарстві

Дніпропетровський 
інженерно-
будівельний інститут, 
1984 рік, Інженер-
будівельник, диплом з 
відзнакою КВ 
№790101
Підвищення 
кваліфікації у ДНУЗТі 
імені ак. В. Лазаряна, 
свідоцтво № 054/19, 
25.10.2019 р. 
Загальний обсяг – 120 
годин/4 кредити, на 
кафедрі «Графіки».
Підвищення 
кваліфікації з 12 
серпня по 12 жовтня 
2021 року у ІІ 
Міжнародній 
програмі підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 



працівників «Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу», 
обсяг навчання 180 
годин/ 6 кредитів 
ECTS, з них 15 годин 
інклюзивної освіти / 
0,5 кредиту 
ECTS,отримала 
Міжнародний 
сертифікат №2596/12 
жовтня 2021 року, що 
засвідчує отримання 
Міжнародного 
освітнього гранту 
EG/U/2021/08/12.
Підвищення 
кваліфікації у III 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Globalization of 
scientific knowledge: 
international 
cooperation and 
integration of 
sciences», що 
проводилася 17 
червня 2022 року ГО 
«Європейська наукова 
платформа» (Вінниця, 
Україна) та ТОВ 
«International Centre 
Corporative 
Management» (Відень, 
Австрія), сертифікат 
(Certificate of 
participation and 
publication and 
published scientific 
paper; Certificate of 
state registration of the 
print media KB24638-
14578ПР ) за 
програмою в обсязі 10 
годин (0,3 кредити 
ECTS).
1. Від аутокада до 
ревіту. // Седлецька О. 
В., Збірник наукових 
тезисів за 
матеріалами VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Комп'ютерні системи 
та інформаційні 
технології в освіті, 
науці та управлінні». 
Дніпро: ДВНЗ 
ПДАБА, 2019. С. 44-45.
2. Параметрическое 
моделирование в 
различных 
графических средах.// 
Седлецька О. В., 
Сборник научных 
трудов под редакцией 
д. т. н, проф. В. И. 
Большакова 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, 
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЕ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
», Серия: 
Компьютерные 



системы и 
информационные 
технологии в 
образовании, науке и 
управлении» Дн.- ск: 
ПГАСА., 2018, Выпуск 
106, С. 116-121.
3. Седлецька О. В. 
Прототип реальних 
споруд при 
проектуванні 
готельно-ресторанних 
будівель / Ефективне 
управління розвитком 
індустрії туризму та 
гостинності у 
конкурентному 
середовищі: колект. 
монограф.; за заг. ред. 
В. В. Джинджояна. 
Дніпро. Дніпров. гум. 
ун-т, 2022. С. 18-44.
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о
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спеціаліста, 
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ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Український 
державний 

хіміко-
технологічний 
університет", 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
101 Екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005003, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040487, 
виданий 

22.12.2014

0 Основи 
фізіології та 
гігієни 
харчування

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1999, 
спеціальність – хімія, 
кваліфікація – 
магістр. Диплом 
магістра ДМ№ 
10690626 від від 27 
січня 1999р.
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет», 2021, 
спеціальність – 101 
екологія, 
кваліфікація-магістр. 
Диплом магістра 
М21№014397 від 22 
лютого 2021. ОП 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища. 
Спеціальність 101 
Екологія
Кандидат хімічних 
наук, 02.00.05 – 
електрохімія, Тема 
дисертації: 
Электрохимическая 
система Pb(II) 
метансульфонат – 
PbO2. Диплом 
кандидата наук 
ДК№005003 від 17 
лютого 2012р.
Доцент кафедри 
технології 
неорганічних речовин 
та екології. Атестат 
доцента кафедри 
технології 
еорганічних речовин 
та екології 12 ДЦ 
№040487 від 22 
грудня 2014р.
18-годинний спецкурс 
з підвищення 
кваліфікації в 
контексті Протоколу 
по проблемам води та 
здоров’я. Семінар 
«Управління водними 
ресурсами та сучасні 
технології очищення 
води» (Бішкек, 24-25 
вересня 2018 року, 
Киргизія). Наказ 
ДВНЗ УДХТУ від 



03.06.2019 №254-К.
12-годинний спецкурс 
з підвищення 
кваліфікації в 
контексті Протоколу 
по проблемам води та 
здоров’я. Семінар 
«Управління водними 
ресурсами та сучасні 
технології очищення 
води» ( Шимкент, 
Казахстан, 28-29 
вересня 2018 року). 
Наказ ДВНЗ УДХТУ 
від 03.06.2019 №254-
К.
Курс «Цифрові 
інструменти GOOGLE 
для закладів вищої 
освіти, фахової 
передвищої освіти» 
(сертифікат № 11GW-
117 від 19.10.2021).
Курс у рамках 
Програми спеціалістів 
Фулбрайта за 
підтримки 
громадської 
організації 
«Українське водне 
товариство 
«WaterNet» 
(сертифікат № 2021/2 
від 15.10.2021).
Експерт з акредитації 
освітніх програм: 
онлайн тренінг, 
наданий 
Національним 
агенством із 
забезпечення якості 
вищої освіти через 
платформу масових 
відкритих он-лайн 
курсів Prometheus. 
Сертифікат виданий 
22.11.2021.
Сертифікат №7689 
виданий 19 квітня 
2022р. «Навчання з 
попередження 
ризиків, пов’язаних із 
вибухонебезпечними 
предметами», 30 
годин.
Сертифікат №12СП/21 
від 10.06.2021 
«Розумна англійська 
мова. Рівень 
Intermediate», 60 
годин.
Викладач ряду лекцій 
«Хімія, екологія та 
здоров’я людини» 
соціального проекту 
«Університет третього 
віку» (2020 р.).

1. Груздева Е.В., 
Федулова С.А., 
Смотраев Р.В. Оценка 
влияния различных 
инструментов 
образовательного 
процесса на качество 
подготовки студентов 
в разрезе 
международного 
проекта «water 
harmony eurasia-ІІ». 
ISSN2415-3974. 



Економічний вісник 
ДВНЗ УДХТУ, 2017, 
№2(6), С.121-127

2. Курнаева Д. В., 
Груздева Е. В. 
Возможности 
управления водными 
ресурсами с помощью 
модели WEAP. 
Международной 
научно-практической 
конференции 
молодых ученых, 
аспирантов и 
соискателей высшего 
образования 
«Проблемы и 
перспективы развития 
современной науки», 
21-22 мая 2020 года. 
Национальный 
университет водного 
хозяйства и 
природопользования 
Совет молодых 
ученых НУВХП. 
Украина, г. Ровно
3. Курнаева Д. В., 
Груздева Е.В. 
Использование 
имитационного 
моделирования в 
управлении водными 
ресурсами Украины. 
IV спеціалізований 
міжнародний  
екологічний  ФОРУМ 
«ЕКО ФОРУМ – 2020» 
28-30 травня 2020 рм. 
Запоріжжя, ВЦ 
«Козак Палац»,
4. Курнаєва Д.В., 
Груздєва О.В. Сучасні 
методи управління та 
планування водних 
ресурсів України. 
«Ресурси природних 
вод Карпатського 
регіону» 8-9 жовтня 
2020. Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». м. Львів
5. Груздєва О.В. 
Планування та 
оцінювання водних 
ресурсів України//VIII 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні проблеми 
технології 
неорганічних речовин 
та 
ресурсозбереження» 
Львів, 2021. С. 174-179.
4. Крячков Д.О., 
Груздєва О.В. 
Взаємодія WEAP з 
іншими програмами 
імітаційного 
моделювання для 
комплексного аналізу 
водних систем // VIII 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні проблеми 
технології 
неорганічних речовин 
та 
ресурсозбереження» 



Львів, 2021. - С. 179-
183.
5. Крячков Д.О, 
Груздєва О.В. X 
Ювілейна 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція 
здобувачів вищої 
освіти та молодих 
учених «ХІМІЯ ТА 
СУЧАСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ», 
Інтегрування 
спеціалізованого 
програмного 
забезпечення для 
імітаційного 
моделювання 
управління водними 
ресурсами до 
навчальних програм 
університетів. 2021. 
Дніпро. Т1. С. 90-96.
6. Груздєва О.В. 
Планування та 
оцінювання водних 
ресурсів України // 
VIII Міжнародна 
науково-технічна 
конференція «Сучасні 
проблеми технології 
неорганічних речовин 
та 
ресурсозбереження» - 
Львів, 2021. С. 174-179.

411773 Груздєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Український 
державний 

хіміко-
технологічний 
університет", 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
101 Екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005003, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040487, 
виданий 

0 Мікробіологія, 
гігієна і 
санітарія в 
галузі

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1999, 
спеціальність хімія, 
кваліфікація магістр. 
Диплом магістра 
ДМ№ 10690626 від 27 
січня 1999р.
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет», 2021, 
спеціальність – 101 
екологія, 
кваліфікація-магістр. 
Диплом магістра 
М21№014397 від 22 
лютого 2021. ОП 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища. 
Спеціальність 101 
Екологія
Кандидат хімічних 
наук, 02.00.05 
електрохімія, Тема 
дисертації: 
Электрохимическая 
система Pb(II) 
метансульфонат PbO2, 
диплом кандидата 
наук ДК№005003 від 
17 лютого 2012р.
Атестат доцента 
кафедри технології 
еорганічних речовин 
та екології 12 ДЦ 
№040487 від 22 
грудня 2014р., доцент 
кафедри технології 
неорганічних речовин 
та екології.
18-годинний спецкурс 
з підвищення 



22.12.2014 кваліфікації в 
контексті Протоколу 
по проблемам води та 
здоров’я. Семінар 
«Управління водними 
ресурсами та сучасні 
технології очищення 
води» (Бішкек, 24-25 
вересня 2018 року, 
Киргизія). Наказ 
ДВНЗ УДХТУ від 
03.06.2019 №254-К.
12-годинний спецкурс 
з підвищення 
кваліфікації в 
контексті Протоколу 
по проблемам води та 
здоров’я. Семінар 
«Управління водними 
ресурсами та сучасні 
технології очищення 
води» ( Шимкент, 
Казахстан, 28-29 
вересня 2018 року). 
Наказ ДВНЗ УДХТУ 
від 03.06.2019 №254-
К.
Курс «Цифрові 
інструменти GOOGLE 
для закладів вищої 
освіти, фахової 
передвищої освіти» 
(сертифікат № 11GW-
117 від 19.10.2021).
Курс у рамках 
Програми спеціалістів 
Фулбрайта за 
підтримки 
громадської 
організації 
«Українське водне 
товариство 
«WaterNet» 
(сертифікат № 2021/2 
від 15.10.2021).  
Експерт з акредитації 
освітніх програм: 
онлайн тренінг, 
наданий 
Національним 
агенством із 
забезпечення якості 
вищої освіти через 
платформу масових 
відкритих он-лайн 
курсів Prometheus. 
Сертифікат виданий 
22.11.2021.
Сертифікат №7689 
виданий 19 квітня 
2022р. «Навчання з 
попередження 
ризиків, пов’язаних із 
вибухонебезпечними 
предметами», 30 
годин.
Сертифікат №12СП/21 
від 10.06.2021 
«Розумна англійська 
мова. Рівень 
Intermediate», 60 
годин.
Викладач ряду лекцій 
«Хімія, екологія та 
здоров’я людини» 
соціального проекту 
«Університет третього 
віку» (2020 р.).
Сертифікат, виданий 
15.11.2022 р. PR 
METHEUS, що 



засвідчив успішне 
закінчення курсу «4 
кроки до здорового 
харчування», наданий 
колективом авторів 
через платформу 
відкритих онлайн-
курсов Prometheus.

1. Груздева Е.В. 
Интеграция 
современного 
програмного 
обеспечения по 
моделированию и 
оптимизации 
процессов 
водоснабжения и 
водоотведения в 
учебный процесс / 
Дречевич И.Р. // 
Хімія та сучасні 
технології, тези доп. 
VIІІ Міжнар. наук.-
техніч. конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених 
(Дніпро, 26-28 квітня 
2017 р.). Дніпро, 2017. 
– С. 120-121.
2. Парфьонова Л.А. 
Спосіб отримання 
висококонцентровано
го рідкого 
мінерального добрива 
на основі халатів 
металів з додаванням 
солей церію (ІІІ) / 
Парфьонова Л.А., 
Груздєва О.В. // XX 
Українська 
конференція з 
неорганічної хімії: 
тези доповідей. – 
Дніпро, 2018. – С.222
3. Л. А. Парфьонова, 
О. В. Груздєва. 
Децентралізоване 
використання стічних 
вод у виготовленні 
хелатних добрив// 18-
та Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
РЕСУРСИ 
ПРИРОДНИХ ВОД 
КАРПАТСЬКОГО 
РЕГІОНУ / Проблеми 
охорони та 
раціонального 
використання/. Львів, 
2019. С. 150-152.

23817 Хмель-
Дунай 
Галина 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

БA 025427, 
виданий 

08.05.1991, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015587, 

виданий 
15.12.2005

22 Безпека 
життєдіяльност
і

Дніпропетровський 
державний 
університет, 
Біологічний 
факультет 1972 рік.  
кандидат біологічних 
наук; 1990 
спеціальність; 
03.00.13.0 Фізіологія 
людини та тварин; 
тема дисертації 
«Дослідження дії 
антиаритмічних 
препаратів першого 
класу при їх спільному 
використанні з 
кальцієвими 
антагонізмами» 



доцент по кафедрі 
анатомії біомеханіки 
та спортивної 
метрології; 
підвищення 
кваліфікації УДХТУ 
19. 12 2015 по кафедрі 
БЖД та охороні праці.
1. O.S.Khmel, S.I. 
Khmel, G.M.Chmel-
Dunaj,  Experience and 
features of using video 
conferencing as part of 
distance learning. 
Матеріали Міжн. 
наук-практ.конф 
«Соціально-
гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність» 26-27.06 
2020 p., С. 331-332, 
ДНУ, м. Дніпро.
2. Ю.В. Козлова, М.О. 
Корніленко, С.І. 
Хмель, М.А. Довгаль, 
В.В. Колдунов, Н.С. 
Трясак, Г.А. 
Клопоцкий, О.Є. 
Худяков, А.Ю. Ляліна, 
Г.М. Хмель-Дунай, 
Значення загальних та 
фахових 
компетентностей у 
навчанні Магістрів у 
галузі «Стоматологія» 
на кафедрі 
патологічної 
фізіології ДЗ 
;«Дніпропетровська 
медична академія»., 
Медична освіта, наук-
практ жур. DOI 
10.11603 / me.2414-
5998.2019.1.10076 // 
/11 (81)2019, ст.13-17.
3. Невідкладні стани 
та долікарська 
допомога 
постраждалим у 
надзвичайних 
ситуаціях та побуті., 
Метод. рек. укладачі 
Р.Д. Іванський, 
Хмель-Дунай Г.М., 
Дніпро, вид - во 
Середняк Т.К. 2019, 28 
с

70097 Бердо Рімма 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут
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молодшого 
спеціаліста, 
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ький технікум 
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Патона, рік 
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2011, 
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5 Інформаційні 
системи та 
технології

Національний 
гірничий університет, 
2014, 
спеціальність 
«Програмне 
забезпечення систем»
1. Бердо Р. С. 
Теоретичні аспекти 
визначення поняття 
«самоідентифікація 
студентства»// 
Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. 
2019. № 62. С. 86–94.
Berdo Rimma. 
Peculiarities of 
motivation-orientation 
component of 
professional self-
identific. of a future 
psychologist // 



European Science 
Review. 2020. № 1-2, 
р.p. 51 - 55
2. Бердо Р. С. 
Концептуальні засади 
використання 
інформаційних 
технологій в процесі 
формування 
готовності 
майбутнього 
психолога до 
професійної 
самоідентифікації / Р. 
С. Бердо // Education 
in the post-coronavirus 
world: the place of 
information and 
innovative technologies. 
Series of monographs 
Faculty of Architecture, 
Civil Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology. 
Monograph 41. 2020. 
pp. 37-45
3. Viktoriia Miziuk, 
Rimma Berdo, Larysa 
Derkach, Olha 
Kanibolotska, Alla 
Stadnii. Flipped 
Learning: Strategies 
and Technologies in 
Higher 
Education//Internation
al Journal of Computer 
Science and Network 
Security. 2021. Vol. 21, 
No 7, pp. 63-69.
4. Бердо Р. С. 
Теоретико-
методологічні засади 
дослідження 
когнітивного 
компоненту 
самоідентифікації 
особистості / Бердо Р. 
С., Краснощок І. П. // 
Наукові   тренди 
постіндустріального 
суспільства: матеріали 
міжнародної наукової 
конференції, 28 
лютого 2020 р. – 
Рівне: МЦНД, 2020. – 
С. 123-126.
5. Бердо Р. С. 
Готовність до 
професійної 
діяльності 
майбутнього 
психолога як ресурс 
сталого розвитку / 
Бердо Р. С., 
Краснощок І. П. // 
Tendenze attuali della 
moderna ricerca 
scientifica:der 
Sammlung 
wissenschaftlicher 
Arbeiten  «ΛΌГOΣ» zu 
den Materialien der 
internationalen 
wissenschaftlich-
praktischen Konferenz 
(B. 2), Juni,   2020. 
Stuttgart, Deutschland: 
Europäische 
Wissenschaftsplattform 
С. 34 - 35.
6. Бердо Р.С. Роль 



внедрения 
современных 
информационных 
комплексов в учебный 
процесс при 
подготовке студентов 
специальностей 
«Туризм» и 
«Гостинично-
ресторанное дело» / 
Климова Т. В., Бердо 
Р.С. // Scientific 
Collection «InterConf», 
(29): with the 
Proceedings of the 6th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
Horizon in the Context 
of Social Crises» 
(September 16-18, 
2020). Tokyo, Japan: 
Otsuki Press, 2020. С. 
123 - 126.

425069 Холод Ірина 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

гуманітарний 
інститут", рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031565, 
виданий 

29.09.2015

0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Київський 
гуманітарний інститут 
2003, Спеціальність 
«Мова та література 
(англійська)»
Кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та зарубіжної 
літератури
Кандидат 
педагогічних наук 
13.00.01 Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки
Тема дисертації 
«Педагогічна 
підтримка 
обдарованої 
студентської молоді в 
університетах 
Великобританії»
У рамках програми 
ERASMUS+ здійснила 
стажування в Інституті 
Прикладної 
лінгвістики Вищої 
школи імені Яна 
Амоса Коменського у 
місті Лешно (Польща) 
з 22 травня по 27 
травня 2017.
Palii A.P., Nanka O.V., 
Kovalchuk Y.O., 
Kovalchuk A.O., 
Kalabska V.S.,  Kholod 
I.V., Pobirchenko O.M., 
Umrihina O.S., 
Poliakov A.M., 
Ishchenko K.V., Paliy 
A.P. Effect on the 
bactericidal device for 
decontamination the air 
microorganisms in 
poultry house on the 
content of toxic gases. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. No. 10 
(1). P. 24–29. 
https://publons.com/p
ublon/31268927/
Бойко Я. А., Холод І. 
В. Практичний курс 
англійської мови: 
посіб. для самостійної 
роботи. Умань, 2020. 
– 170 с. 



https://dspace.udpu.ed
u.ua/handle/12345678
9/13066
3. Холод І.В. 
Діагностика якості 
отримання 
післядипломної освіти 
педагогічними 
працівниками. 
Проблеми підготовки 
сучасного вчителя.  
2021. № 1(23). С.139–
147.http://library.udpu.
org.ua/library_files/pro
bl_sych_vchutela/2021
/1/18.pdf
4. Холод І.В. Освітні 
умови формування 
міжкультурної 
компетентності у 
здобувачів вищої 
освіти на факультеті 
іноземних мов. 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи. 2022. 
№1 (7). С. 131-137
5. English Language 
Teaching Methodology: 
Module 6. Professinal 
development / Olena 
Bevz, Alla Gembaruk, 
Oleksandr Kovalenko, 
Iryna Kholod. Uman, 
2021. 200 p.
6. Бевз О. П., 
Гембарук А. С., Холод 
І.В. Методичні 
рекомендації до 
оформлення курсової 
роботи з дисципліни 
«Методика навчання 
англійської мови» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Умань, 2020. – 50 c.
7. Bevz O.P., Gembaruk 
A.S., Kovalenko O.V., 
Kholod I.V. English 
Language Teaching 
Methodology: Module 
6. Professional 
development: Students’ 
workbook. Uman, 2021. 
120 p.

396603 Седлецька 
Олена 
Володимирів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

18 Метрологія, 
стандартизація 
та 
сертифікація

Дніпропетровський 
інженерно-
будівельний інститут, 
1984 рік, Інженер-
будівельник, диплом з 
відзнакою КВ 
№790101
Підвищення 
кваліфікації у ДНУЗТі 
імені ак. В. Лазаряна, 
свідоцтво № 054/19, 
25.10.2019 р. 
Загальний обсяг 120 
годин/4 кредити, на 
кафедрі «Графіки».
Підвищення 
кваліфікації з 12 
серпня по 12 жовтня 
2021 року у ІІ 
Міжнародній 
програмі підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників «Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності:  



Цінності, Досвід, 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу», 
обсяг навчання 180 
годин/ 6 кредитів 
ECTS, з них 15 годин 
інклюзивної освіти 
/0,5 кредиту 
ECTS,отримала 
Міжнародний 
сертифікат №2596/12 
жовтня 2021 року, що 
засвідчує отримання 
Міжнародного 
освітнього гранту 
EG/U/2021/08/12.
Підвищення 
кваліфікації у III 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Globalization of 
scientific knowledge: 
international 
cooperation and 
integration of 
sciences», що 
проводилася 17 
червня 2022 року ГО 
«Європейська наукова 
платформа» (Вінниця, 
Україна) та ТОВ 
«International Centre 
Corporative 
Management» (Відень, 
Австрія), сертифікат 
(Certificate of 
participation and 
publication and 
published scientific 
paper; Certificate of 
state registration of the 
print media KB24638-
14578ПР ) за 
програмою в обсязі 10 
годин (0,3 кредити 
ECTS).
1. Від аутокада до 
ревіту. // Седлецька О. 
В., Збірник наукових 
тезисів за 
матеріалами VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Комп'ютерні истеми 
та інформаційні 
технології в освіті, 
науці та управлінні». 
Дніпро: ДВНЗ 
ПДАБА, 2019.-С. 44-45
2. Параметрическое 
моделирование в 
различных 
графических средах.// 
Седлецька О. В., 
Сборник научных 
трудов под редакцией 
д. т. н, проф. В. И. 
Большакова 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, 
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЕ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
», Серия: 
Компьютерные 
системы и 
информационные 
технологии в 



образовании, науке и 
управлении»- Дн.- ск: 
ПГАСА.,-2018, Выпуск 
106, С. 116-121.
3. Седлецька О.В. 
Прототип реальних 
споруд при 
проектуванні 
готельно-ресторанних 
будівель / Ефективне 
управління розвитком 
індустрії туризму та 
гостинності у 
конкурентному 
середовищі: колект. 
монограф.; за заг. ред. 
В. В. Джинджояна. 
Дніпро. Дніпров. гум. 
ун-т, 2022. С.18-44.

263511 Виноградов 
Геннадій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ИT 015012, 
виданий 

30.05.1990, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015600, 
виданий 

15.12.2005

33 Історія 
української 
культури

Кандидат історичних 
наук, Історія СРСР – 
07.00.01; 
Історіографія, 
джерелознавство та 
методи історичного 
дослідження – 
07.00.07; Тема 
дисертації: Аналіз 
документальних 
джерел з історії 
цехового ремесла міст 
України XVI – першої 
половини XVII ст.; 
диплом ИТ Nr 015012; 
доцент кафедри історії 
України з 2005 р., 
диплом 02ДЦ Nr 
015600

1. Поглиблене 
історичне 
обґрунтування як 
засіб посилення 
туристичної 
привабливості 
регіону: на прикладі 
Середнього 
Подніпров’я / [Текст] 
/ Г. М. Виноградов, Є. 
В. Намлієв // 
Перспективи розвитку 
готельно-ресторанної 
індустрії України: 
теорія, практика, 
інновації розвитку: 
Тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
Мукачеве, 21 березня 
2018 р. – Мукачеве: 
РВВ МДУ, 2018. – С. 
43 – 45.
2. Сучасний 
тематично-історичний 
туризм в Україні: 
давньоруський 
сегмент [Текст] / Г. М. 
Виноградов, А. О. 
Булава // Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 



вчених і студентів. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р. – Дн.: ДГУ, 2019. – 
С. 131 – 133.
3. Нові обрії сервісу в 
умовах 
ранньомодерної 
Східної Європи (XVI – 
середина XVII ст.) 
[Текст] / Г. М. 
Виноградов, І. А. 
Данилюк // Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р. – Дн.: ДГУ, 2019. – 
С. 136 – 138.
4. Теоретико-
методологічні виміри 
сучасної медієвістики: 
ознаки «анабіозу» та 
імітування 
благополуччя [Текст] 
/ Г. М. Виноградов // 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність: Матеріали 
ІІ Міжнародної 
наукової конференції, 
26 – 27 червня 2020 
р., м. Дніпро / Наук. 
ред. О. Ю. Висоцький. 
– Дніпро: СПД 
«Охотник», 2020. – С. 
87 – 88

376640 Крашеніннік
ова Тетяна 
Валеріївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 019785, 

виданий 
14.02.2014, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045761, 
виданий 

25.02.2016

20 Українська 
мова 
професійного 
спрямування

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1998 р., 
спеціаліст, викладач 
української мови та 
літератури. Диплом 
НР № 10591319
Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.2001 – 
українська мова.
Доцент по кафедрі 
мовної підготовки.
Основні публікації:
1.Крашеніннікова Т.В., 
Подворчан А.З. 
Українська мова 
професійного 
спрямування 
(нестандартні 
заняття): Навчальний 
посібник. Дніпро, 
2018. 66 с.
2. Крашеніннікова 
Т.В., Руколянська Н.В. 
Українська мова 
професійного 
спрямування: 
Практикум. Дніпро: 
ВНПЗ «ДГУ», 2021. 
190 с.
3. Крашеніннікова 
Т.В. Специфіка 
викладання 
україномовних 



дисциплін у 
навчальних закладах 
систем МВС // 
Формування 
особистості як чинник 
розвитку 
громадянського 
суспільства України: 
філософські, 
історичні, 
психологічні аспекти: 
Матеріали науково-
практичних заходів: 
тези доповідей. 
Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. 
справ, 2018. 128 с. 
С.78-79.
4. Крашеніннікова 
Т.В. Психолінгвістичні 
здібності людини // 
Матеріали науково-
практичного семінару 
«Мова і право» (15 
листопада 2017 року, 
Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ). 
Дніпро: ДДУВС, 2018. 
205 с. С.36-39.
5. Крашеніннікова 
Т.В. Маніпулювання 
поняттями «слухати», 
«чути», «розуміти» у 
сучасному мовному 
середовищі // 
Проблеми 
формування 
громадянського 
суспільства в Україні: 
матер. Всеукр. 
науково-практ. 
конференції (м. 
Дніпро, 12 квітня 2018 
року). Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2018. 319 
с. [Електронний 
збірник].
6. Крашеніннікова 
Т.В. Релігійний 
ономастикон 
української 
літературної казки 
ХІХ ст. // Сучасний 
вимір православної 
культури: збірник 
матеріалів Шостих 
міжнародних 
наукових Кирило-
Мефодіївських читань 
(м. Кривий Ріг, 18 
травня 2017 року) / 
[редкол.: Митрополит 
Криворізький і 
Нікопольський 
ЄФРЕМ (відп. ред.) та 
ін.]. Вип. 6. Кривий 
Ріг, 2018. 205 с. С.98-
104.
7. Крашеніннікова 
Т.В. Нищення народу 
України за мовними 
ознаками як проблема 
духовного виховання 
// Сучасний вимір 
православної 
культури: збірник 
матеріалів Сьомих 
міжнародних 



наукових Кирило-
Мефодіївських 
читань, у рамках 
святкування 1030-
річчя хрещення 
Київської Русі-
України (м. Кривий 
Ріг, 18 травня 2018 
року) / [редкол.: 
Митрополит 
Криворізький і 
Нікопольський 
ЄФРЕМ (відп. ред.) та 
ін.]. Вип. 7. Кривий 
Ріг, 2018. 205 с. С.67-
74.
8. Крашеніннікова Т. 
В. Соціальний булінг 
за мовними ознаками 
// Матеріали І 
Всеукраїнського 
форуму «Соціально-
психологічні та 
правові аспекти 
протидії насиллю в 
освітніх закладах» (11 
лютого 2020 року, 
Вищий навчальний 
приватний заклад 
«Дніпровський 
гуманітарний 
університет»): збірник 
доповідей та тез. 
Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 
2020. 184 с. С.121-127.

397220 Мосейко 
Анжела 
Геннадіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056708, 
виданий 

14.05.2020

0 Право 
(Правознавств
о)

Запорізький 
національний 
університет, кандидат 
юридичних наук, 
12.00.2007, 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право, рішення 
Атестаційної колегії 
від 14.05.2020 р., 
диплом ДК № 056708.
Національна асоціація 
адвокатів України, 
посвідчення адвоката, 
№ 1539, від 14.09.2018 
р.
Міністерство юстиції 
України, посвідчення 
приватного 
виконавця, № 0028, 
06.06.2017 р

1. Мосейко А.Г. 
Значення інститутів 
громадянського 
суспільства в 
забезпеченні 
публічного 
адміністрування у 
сфері національної 
безпеки України. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
2017. № 1 (16). Т. 2. С. 
131-135;
2. Мосейко А.Г. 
Теоретичні засади 
публічного 
адміністрування в 
сфері національної 
безпеки України. 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права. 



2018. № 6. Т. 3. С. 79-
82;
3. Мосейко А.Г. 
Національна безпека 
України як об’єкт 
публічного 
адміністрування. 
Вісник Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка. 
Випуск № 2 (86). 2019. 
С. 59-70;
4. Мосейко А.Г., 
Негодченко В.О. 
Досвід Сполучених 
Штатів Америки щодо 
публічного 
адміністрування в 
сфері національної 
безпеки. Право і 
суспільство. 2019. № 
4. С. 323-329;
5. Мосейко А.Г. 
Особливості 
правового 
регулювання 
договорів у сфері 
трансферу технологій 
нормами 
господарського права 
України. Право і 
суспільство. 2022. № 
4. С. 160-167.
6. Мосейко А.Г., 
Негодченко В.О. 
Актуальні проблеми 
публічного 
адміністрування 
вітчизняною сферою 
національної безпеки: 
Монографія. Дніпро: 
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2021. 194 
с.

376627 Родінський 
Віктор 
Олексійович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

39 Фізичне 
виховання

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної 
культури,1982, 
«фізична культура і 
спорт», викладач з 
фізичного виховання. 
ИВ № 015923 
29.06.1982

1. Родінський В.О., 
Бачинська Н.В. 
«Особливості 
використання 
психодіагностичного 
тестування студентів-
спортсменів в 
навчально-
тренувальному 
процессі» III 
International scientific 
conference 
«Modernization of the 
educational 
system:world trends 
and national peculiar 
ities»:Conference 
proceeding,February 
21th,2020. 
Kaunas:Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
46-50 рр.
2.Методичні 



рекомендації:Самокон
троль студентів в 
процесі занять 
фізичним вихованням 
і спортом. НТУ 
«Дніпровська 
політехніка», Дніпро, 
2020, 25 с.
3. Родинський В.О. 
Професійно-
прикладна фізична 
підготовка майбутніх 
фахівців в галузі 
туризму та готельно-
ресторанного бізнесу. 
Ефективне управління 
розвитком індустрії 
туризму та 
гостинності у 
конкурентному 
середовищі : колект. 
монограф. ; за заг. 
ред. В. В. 
Джинджояна. Дніпро: 
Дніпров. гум. ун-т, 
2022. С. 129-143
4. Тесленко Т. В. 
Родинський В. О. 
Рішення проблем 
глобального 
урбанізму в контексті 
розвитку культури та 
туризму : Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Наука 
як базис розвитку 
сучасних країн». 
Slovensko, 
Universitatea de Vest 
«Vasile Goldiș» din 
Arad, România, 
Centrul Universitar 
Nord din Baia Mare, 
România, Association 
of International 
Educational аnd 
Scientific Cooperation, 
Ukraine, for research 
and teaching staff of 
Ukrainian universities 
on January 27-28, 2022 
in Bratislava, Slovakia. 
С.101-104
5. Родинський В. О. 
Професійно-
прикладна фізична 
підготовка майбутніх 
фахівців в галузі 
туризму та готельно-
ресторанного бізнесу : 
колект. монограф. ; за 
заг. ред. В. В. 
Джинджояна. Дніпро : 
Дніпров. гум. ун-т, 
2022. С. 59-83

Керівник збірної 
команди з легкої 
атлетики  
національного 
технічного 
університету 
«Дніпровська 
політехніка». Члени 
Збірної команди, 
майстри спорту з 
України, які 
неодноразово 
займали призові 
місця та були 
чемпіонами України. 



2007; 2010; 2017; 
2019; 2020 рр. 
Приймав участь у 
судійстві спартакіади 
України серед 
ВНЗ.2007-2010, м. 
Ялта.

411773 Груздєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Український 
державний 

хіміко-
технологічний 
університет", 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
101 Екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005003, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040487, 
виданий 

22.12.2014

0 Харчова хімія Дніпропетровський 
державний 
університет, 1999, 
спеціальність хімія, 
кваліфікація магістр. 
Диплом магістра 
ДМ№ 10690626 від 27 
січня 1999р.
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет», 2021, 
спеціальність – 101 
екологія, 
кваліфікація-магістр. 
Диплом магістра М21 
№014397 від 22 
лютого 2021. ОП 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища. 
Спеціальність 101 
Екологія.
Кандидат хімічних 
наук, 02.00.05 – 
електрохімія, Тема 
дисертації: 
Электрохимическая 
система Pb(II) 
метансульфонат – 
PbO2, Атестат доцента 
кафедри технології 
еорганічних речовин 
та екології 12 ДЦ 
№040487 від 22 
грудня 2014р., доцент 
кафедри технології 
неорганічних речовин 
та екології.
18-годинний спецкурс 
з підвищення 
кваліфікації в 
контексті Протоколу 
по проблемам води та 
здоров’я. Семінар 
«Управління водними 
ресурсами та сучасні 
технології очищення 
води» (Бішкек, 24-25 
вересня 2018 року, 
Киргизія). Наказ 
ДВНЗ УДХТУ від 
03.06.2019 №254-К.
12-годинний спецкурс 
з підвищення 
кваліфікації в 
контексті Протоколу 
по проблемам води та 
здоров’я. Семінар 
«Управління водними 
ресурсами та сучасні 
технології очищення 
води» (Шимкент, 
Казахстан, 28-29 
вересня 2018 року). 
Наказ ДВНЗ УДХТУ 
від 03.06.2019 №254-
К.
Курс «Цифрові 
інструменти GOOGLE 
для закладів вищої 
освіти, фахової 
передвищої освіти» 
(сертифікат № 11GW-



117 від 19.10.2021).
Курс у рамках 
Програми спеціалістів 
Фулбрайта за 
підтримки 
громадської 
організації 
«Українське водне 
товариство 
«WaterNet» 
(сертифікат № 2021/2 
від 15.10.2021).
Експерт з акредитації 
освітніх програм: 
онлайн тренінг, 
наданий 
Національним 
агенством із 
забезпечення якості 
вищої освіти через 
платформу масових 
відкритих он-лайн 
курсів Prometheus. 
Сертифікат виданий 
22.11.2021.
Сертифікат №7689 
виданий 19 квітня 
2022р. «Навчання з 
попередження 
ризиків, пов’язаних із 
вибухонебезпечними 
предметами», 30 
годин.
Сертифікат №12СП/21 
від 10.06.2021 
«Розумна англійська 
мова. Рівень 
Intermediate», 60 
годин.
Сертифікат, виданий 
15.11.2022 р. PR 
METHEUS, що 
засвідчив успішне 
закінчення курсу «4 
кроки до здорового 
харчування», наданий 
колективом авторів 
через платформу 
відкритих онлайн-
курсов Prometheus.
1. Груздева 
Е.В.Интеграция 
современного 
програмного 
обеспечения по 
моделированию и 
оптимизации 
процессов 
водоснабжения и 
водоотведения в 
учебный процесс / 
Дречевич И.Р. // 
Хімія та сучасні 
технології: тези доп. 
VIІІ Міжнар. наук.-
техніч. конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених 
(Дніпро, 26-28 квітня 
2017 р.). Дніпро, 2017. 
С. 120-121
2. Крячков Д.О., 
Груздєва О.В. 
Взаємодія WEAP з 
іншими програмами 
імітаційного 
моделювання для 
комплексного аналізу 
водних систем//VIII 
Міжнародна науково-
технічна конференція 



"Сучасні проблеми 
технології 
неорганічних речовин 
та 
ресурсозбереження" - 
Львів, 2021. С. 179-183.
3. Крячков Д.О, 
Груздєва О.В. 
Proceedings of the VІ 
International  Scientific 
and Technical 
Conference Pure water. 
Fundamental, Applied 
and industrial aspects 
«Чиста Вода», 
Впровадження 
методів імітаційного 
моделювання у 
прогнозування 
поведінки водних 
джерел. 2021. Київ. С. 
149-152.

425056 Сазонець 
Ольга 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька академія 
управління, 

бізнесу та 
права, рік 

закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державного 
університету, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
прикладна 

математика, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007476, 

виданий 
08.07.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010806, 
виданий 

28.06.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000708, 
виданий 

22.06.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 006223, 

виданий 
09.11.2010

0 Вища 
математика

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1986, 
«Прикладна 
математика», 
математик
Дніпропетровська 
академія управління, 
бізнесу та права, 2001, 
«Фінанси», економіст
Кандидат технічних 
наук, 05.23.2017, 
будівельна механіка. 
«Динаміка 
конструкцій з 
нелінійними 
крайовими умовами» 
(Диплом КН № 
010806 від 28.06.1996, 
ВАК України)
Доктор економічних 
наук, 08.00.2002, 
світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
«Інформатизація 
світогосподарського 
розвитку в умовах 
глобалізації» (Диплом 
ДД №007476 від 
08.07.2009, ВАК 
України)

1. Olga Sazonets, 
Natalia Danyliuk, Alla 
Zhemba, Oleksandr 
Dyma, Olena Kachan. 
The Advantages of 
Cooperative Game 
Model in Enterprises 
Interaction in Vertical 
Marketing Channels by 
Varying Small Values of 
Parameters of the 
Advertising Cost 
Response Function. 
International Journal of 
Scientific & Technology 
Research (IJSTR), 
Volume 9 Issue 3, 
March 2020 Edition 
ISSN 2277-8616, pp. 
108-113 (SCOPUS).
2. O.Sazonets, Z. Los, I. 
Perevozova, 
P.Samoilov, Yu. 
Zhadanova. Labor and 
assets optimization in 



the context of 
increasing the 
international 
information company 
efficiency. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu, 2020, № 
6, P. 155-162. 
(SCOPUS) 
http://www.nvngu.in.u
a/index.php/en/archive
/on-the-issues/1854-
2020/content-6-2020.
3. Сазонець О.М., 
Качан О.І. 
Інформатизація 
світогосподарського 
розвитку. «Волинські 
обереги», 2017, 192с. 
(Вчена рада НУВГП, 
протокол №3 від 24 
листопада 2017р.) 
(підручник) 
4. Сазонець О. М., 
Валіулліна З.В., Качан 
О.І. Аналіз 
інформаційної 
складової в 
корпоративних 
моделях.  Стратегія і 
тактика державного 
управління : зб. наук. 
праць. 2017. № 1-2. С. 
88-94.
5. Сазонець О. М., 
Ідріссі Сулейман. 
Українські реалії 
зростання ІТ в 
контексті світової 
інформаційної 
асиметрії.  Стратегія і 
тактика державного 
управління : зб. наук. 
праць. 2018. Вип. 1-2. 
С. 36-41.
6. Сазонець О.М., 
Ващишин А.О.Оцінка 
інтелектуальної 
системи підтримки 
прийняття рішень по 
стратегічному 
розвитку критичної 
інфраструктури. 
Вісник Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування
: зб. наук. праць. – 
Рівне, 2018. –№ 1 (81).
7. Сазонець О.М., 
Теребій A.А. 
Екологічна 
оптимізація 
транспортування 
вантажів 
підприємства з 
використанням 
інформаційних 
систем. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики, 2022, 6(41), 
486–493, URL: 
https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/article/v
iew/3542. 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v6i41.251508  
(Web of   Science)
8. Сазонець О.М. 



Операційна модель 
управління 
міжнародною 
корпорацією на основі 
ІТ-технологій. Теорія 
та практика 
менеджменту 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24-26 
травня 2022 року), с. 
383-385, Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки.
9. Сазонець О.М. 
Оптимальний вибір 
транспортного засобу 
при перевезенні 
продукції 
деревообробної 
промисловості. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
залізничногош 
транспору: матеріали 
81 Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 22-23 
квітня 2021 р. / за заг. 
Ред. Радкевича, Р.В. 
Рибалки. Дніпров. 
Нац. Ун-т залізнич. 
Трансп. Ім. акад. 
Лазаряна, Дніпро, 
2021, с. 276-278.
10.Сазонець О.М.  
Актуальні напрями 
дослідження 
логістичних процесів 
на підприємстві. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
індустрії гостинності, 
туризму, виробництва 
в умовах міжнародної 
економічної 
інтеграції» ‒ Дніпро, 
25 травня 2021 р., с. 
199-201.
11.Сазонець О.М., 
Ващишин А.О. 
Можливості 
імплементації 
елементів моделі  
інноваційного 
розвитку провідних 
країн на український 
вимір. Інноваційне 
підприємництво: стан 
та преспектиктиви 
розвитку: мат. ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
29-30 березня 2018 р. 
Київ, КНЕУ, 2018. 
https://kneu.edu.ua/ua
/events/01_032016/.
12. Сазонець О.М., 
Ващишин А.О. Оцінка 
інтелектуальної 
системи підтримки 
прийняття рішень по 
стратегічному 
розвитку критичної 
інфраструктури. 



Вісник Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування
: зб. наук. праць. – 
Рівне, 2018. –№ 1 (81)

425056 Сазонець 
Ольга 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 
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ька академія 
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2001, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державного 
університету, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
прикладна 

математика, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007476, 

виданий 
08.07.2009, 
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кандидата наук 

KH 010806, 
виданий 
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доцента ДЦ 
000708, 
виданий 
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Атестат 

професора 
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виданий 
09.11.2010

0 Економічна 
теорія

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1986, 
«Прикладна 
математика», 
математик
Дніпропетровська 
академія управління, 
бізнесу та права, 2001, 
«Фінанси», економіст
Кандидат технічних 
наук, 05.23.17 - 
будівельна механіка.  
«Динаміка 
конструкцій з 
нелінійними 
крайовими умовами» 
(Диплом КН № 
010806 від 28.06.1996, 
ВАК України)
Доктор економічних 
наук, 08.00.02 – 
світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
«Інформатизація 
світогосподарського 
розвитку в умовах 
глобалізації» (Диплом 
ДД №007476 від 
08.07.2009, ВАК 
України)
1. Sazonets O., 
Nykonchuk, V., & 
Kozakevych, A. The 
influence of intellectual 
capital and innovations 
on the economic 
development of the 
world and national 
economy. ECONOMIC 
ANNALS-XXI, 190(5-
6(2)), 2021, р. 23-32. 
https://drive.google.co
m/file/d/1FkuutRW8ftj
8KowaMbkRife2YU332
-3h/view?usp=sharing 
(SCOPUS)
2. Сазонець О.И., 
Сазонець І.Л. 
Міжнародний бізнес і 
логістика. Понятійно-
термінологічний 
словник. Київ, «Центр 
учбової літератури», 
2021, 288 с.
3. Сазонець О.М. 
Управління 
міжнародним 
бізнесом. Навч. Посіб,  
Ріівне: НУВГП, 2019, 
338 с.
4. Сазонець О.М., 
Жемба А.Й., 
Валіулліна З.В. 
Розвиток 
аерокосмічної галузі в 
сфері військової 
економіки світу. 
«Волинські обереги». 
2017. 64 с. 
(монографія)
5. Сазонець О. М. 
Державне 



регулювання 
функціонуванням та 
розвитком критичної 
інфраструктури в 
державах світу. 
Стратегія і тактика 
державного 
управління : зб. наук. 
праць. 2019. Вип. 1-2. 
С. 117-126.
6. Сазонець О. М., 
Никончук В.М. 
Методи оцінки 
інтелектуального 
капіталу на різних 
рівнях економічної 
системи. Стратегія і 
тактика державного 
управління : зб. наук. 
праць. 2019. Вип. 3-4. 
С. 142-148.
7. Сазонець О.М., 
Теребій А.А. Розвиток 
системи соціальної 
відповідальності на 
основі трансформації 
корпоративного 
підприємництва. 
Стратегія і тактика 
державного 
управління : зб. наук. 
праць. 2020. №3-4. С. 
106-116.

396689 Марценюк 
Лариса 
Володимирів
на

професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 008212, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007787, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000140, 
виданий 

26.06.2017

10 Фінанси, 
грошовий обіг 
та кредит

Дніпропетровський 
державний технічний 
університет 
залізничного 
транспорту; 2000 р.; 
«Транспортний 
менеджмент»; 
менеджер-економіст, 
спеціаліст. Доктор 
економічних наук; 
08.00.2004 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності); тема: 
«Інноваційний 
розвиток 
залізничного 
транспорту шляхом 
організації 
залізничного 
туризму».
1. Марценюк Л.В., 
Чаркіна Т.Ю., 
Гребенюк Г.М., 
Пікуліна О.В. 
Інноваційний підхід 
до розвитку туризму 
та готельно-
ресторанного бізнесу 
України в умовах 
кризи. Агросвіт №5-
6,2021. С.57-62. DOI: 
10.32702/2306-
6792.2021.5—6.57
2 .Марценюк Л.В., 
Груздєв О.В. Жінка в 
секторі безпеки і 
оборони: гармонія 
професійного та 
особистого. Науковий 
журнал ДДУВС. №1, 
2021. С.
3. Чаркіна Т. Ю., 
Марценюк Л. В., 
Задоя В. О., Пікуліна 



О. В. Стратегічні 
напрями управління 
готельно-ресторанним 
бізнесом в умовах 
кризи. Економіка та 
держава, №2, 2021. 
С.19-23. DOI: 
10.32702/23066806.20
21.2.19
4. Марценюк Л. В., 
Гребенюк Г. М., Задоя 
В. О., Пікуліна О. В. 
Трансформація та 
розвиток підприємств 
ресторанного бізнесу 
України в умовах 
пандемії. Інвестиції: 
практика та досвід, 
№7, 2021. С.14-19. 
DOI: 
10.32702/23066814.202
1.7.14
5. Марценюк Л.В. 
Розвиток трудового 
потенціалу як 
основний елемент 
підвищення 
ресурсного потенціалу 
підприємства / Л. В. 
Марценюк // 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету. – 2020. 
– № 2 (12). – С. 102-
107. – Режим доступу 
до журн.: 
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No2/10
2.pdf. DOI: 
10.15276/EJ.02.2020.14
. DOI: 
10.5281/zenodo.426684
1.
6. Legal aspects of the 
space industry 
development in Ukraine 
and space tourism in 
particular. Науковий 
вісник ДДУВС. 
Спецвипуск 
англійською мовою, 
2020. 

396628 Яковлєва-
Мельник 
Наталія 
Георгіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства

15 Товарознавств
о 

Національна 
металургійна академія 
України, 2004 рік, 
спеціальність 
«Економіка 
підприємництва», 
кваліфікація – магістр 
економіки і 
підприємництва.

1. 28.08.2021 р. 
Вебінар «Топ-5 
інновацій в навчанні 
дорослих (свідоцтво, 2 
год / 0,06 кредиту).
2. 13-14.05 .2021 р. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Освітні 
і культурно-мистецькі 
практики в контексті 
інтеграції України у 
міжнародний 
науково-інноваційний 
простір», (сертифікат 
10 год./0,3 кредиту), 
м.Запоріжжя



3. 26-28.05.201р. 
Тренинг « Non-Profit 
marketing and 
communication 
trenning cours» , 
м.Дніпро. 
(сертифікат).
4. 26.04.2021р. 
Lecture: Internationale 
couching. Basics of 
standards and the 
potentiale of tha 
profession.. 
(сертифікат, 1,5 год).
5. 21.08.2020 р. 
Всеукраїнській 
освітній онлайн-
марафон з 
підвищення 
кваліфікації 
«Траєкторія розвитку 
сучасного педагога» 
(сертифікат, 15 год/ 
0,5 кредиту).
6. 25.05.20 р. Вебінар 
«Рефлексивне 
оцінювання в 
освітньому процесі як 
ресурс особистого 
розвитку» ( 
сертифікат 2 годині/ 
0,06 кредиту).
7. 13.05.2020 р. 
«Conference Startup 
Campus by Yep», 
(сертифікат, 4 годині/ 
0,12 кр).
8. 14.05.2020 р. І 
Міжнародна науково-
практич  на 
конференція «Освітні 
і культурно-мистецькі 
практики в контексті 
інтеграції України у 
міжнародний 
науково-інноваційний 
простір», (сертифікат  
8 год./0,24 кредиту), 
м.Запоріжжя.
9. 21-22.09.2018 р. 
Фестиваль освітнього 
лідерства «Clever» 
(сертифікат), м.Київ.
10. 16-18.05 2018 р. 
Серія тренінгів 
«Прокачай свої soft-
skills» (сертифікат), 
м. Дніпро.

396603 Седлецька 
Олена 
Володимирів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

18 Інженерна 
графіка

Дніпропетровський 
інженерно-
будівельний інститут, 
1984 рік, Інженер-
будівельник, диплом з 
відзнакою КВ 
№790101
Підвищення 
кваліфікації у ДНУЗТі 
імені ак. В. Лазаряна, 
свідоцтво № 054/19, 
25.10.2019 р. 
Загальний обсяг – 120 
годин/4 кредити, на 
кафедрі «Графіки».
Підвищення 
кваліфікації з 12 
серпня по 12 жовтня 
2021 року у ІІ 
Міжнародній 
програмі підвищення 
кваліфікації науково-



педагогічних 
працівників «Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу», 
обсяг навчання 180 
годин/ 6 кредитів 
ECTS, з них 15 годин 
інклюзивної 
освіти/0,5 кредиту 
ECTS,отримала 
Міжнародний 
сертифікат №2596/12 
жовтня 2021 року, що 
засвідчує отримання 
Міжнародного 
освітнього гранту 
EG/U/2021/08/12.
Підвищення 
кваліфікації у III 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Globalization of 
scientific knowledge: 
international 
cooperation and 
integration of 
sciences», що 
проводилася 17 
червня 2022 року ГО 
«Європейська наукова 
платформа» (Вінниця, 
Україна) та ТОВ 
«International Centre 
Corporative 
Management» (Відень, 
Австрія), сертифікат 
(Certificate of 
participation and 
publication and 
published scientific 
paper; Certificate of 
state registration of the 
print media KB24638-
14578ПР ) за 
програмою в обсязі 10 
годин (0,3 кредити 
ECTS).
1. Від аутокада до 
ревіту. // Седлецька О. 
В., Збірник наукових 
тезисів за 
матеріалами VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Комп'ютерні системи 
та інформаційні 
технології в освіті, 
науці та управлінні» 
Дніпро ДВНЗ ПДАБА, 
2019. С. 44-45
2. Моделювання 
трубопроводів у 
різних графічних 
середовищах. 
//Седлецька О. В., 
студентка Сиваш Н. 
С., Сборник научных 
трудов под редакцией 
д. т. н., проф.. В.И. 
Большакова 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, 
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЕ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ



, Серия: 
Компьютерные 
системы и 
информационные 
технологии в 
образовании, науке и 
управлении»- Дн.- ск: 
ПГАСА.,-2016, Выпуск 
94, С. 149-155.
3. Параметрическое 
моделирование в 
различных 
графических средах.// 
Седлецька О. В., 
Сборник научных 
трудов под редакцией 
д. т. н, проф. В. И. 
Большакова 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, 
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЕ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
», Серия: 
Компьютерные 
системы и 
информационные 
технологии в 
образовании, науке и 
управлении» Дн.- ск: 
ПГАСА., 2018, Выпуск 
106, С. 116-121

70097 Бердо Рімма 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький технікум 
зварювання та 

електроніки 
імені Є.О. 

Патона, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

080405 
Програмуванн

я для 
електронно-

обчислювальн
ої техніки і 

автоматизован
их систем

5 Інформаційне 
забезпечення 
готельно-
ресторанного 
та 
туристичного 
бізнесу

Національний 
гірничий університет, 
2014, 
спеціальність 
«Програмне 
забезпечення систем»
1. Бердо Р. С. 
Теоретичні аспекти 
визначення поняття 
«самоідентифікація 
студентства»// 
Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. 
2019. № 62. С. 86-94.
Berdo Rimma. 
Peculiarities of 
motivation-orientation 
component of 
professional self-
identific. of a future 
psychologist // 
European Science 
Review. 2020. № 1-2, 
р. 51 – 55
2. Бердо Р. С. 
Концептуальні засади 
використання 
інформаційних 
технологій в процесі 
формування 
готовності 
майбутнього 
психолога до 
професійної 
самоідентифікації / Р. 
С. Бердо // Education 
in the post-coronavirus 
world: the place of 
information and 
innovative technologies. 
Series of monographs 
Faculty of Architecture, 
Civil Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology. 
Monograph 41. 2020. 
pp. 37-45
3. Viktoriia Miziuk, 
Rimma Berdo, Larysa 
Derkach, Olha 



Kanibolotska, Alla 
Stadnii. Flipped 
Learning: Strategies 
and Technologies in 
Higher Education // 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security. 2021. 
Vol. 21, No 7, pp. 63-69.
4. Бердо Р. С. 
Теоретико-
методологічні засади 
дослідження 
когнітивного 
компоненту 
самоідентифікації 
особистості / Бердо Р. 
С., Краснощок І. П. // 
Наукові   тренди 
постіндустріального 
суспільства: матеріали 
міжнародної наукової 
конференції, 28 
лютого 2020 р. Рівне: 
МЦНД, 2020. С. 123-
126.
5. Бердо Р. С. 
Готовність до 
професійної 
діяльності 
майбутнього 
психолога як ресурс 
сталого розвитку / 
Бердо Р. С., 
Краснощок І. П. // 
Tendenze attuali della 
moderna ricerca 
scientifica:der 
Sammlung 
wissenschaftlicher 
Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu  
den Materialien der 
internationalen 
wissenschaftlich-
praktischen Konferenz 
(B. 2), Juni,   2020. 
Stuttgart, Deutschland: 
Europäische 
Wissenschaftsplattform.
С. 34-35.
6. Бердо Р. С. Роль 
внедрения 
современных 
информационных 
комплексов в учебный 
процесс при 
подготовке студентов 
специальностей 
«Туризм» и 
«Гостинично-
ресторанное дело» / 
Климова Т. В., Бердо 
Р.С. // Scientific 
Collection «InterConf», 
(29): with the 
Proceedings of the 6th 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
Horizon in the Context 
of Social Crises» 
(September 16-18, 
2020). Tokyo, Japan: 
Otsuki Press, 2020. – С. 
123-126

396628 Яковлєва-
Мельник 
Наталія 
Георгіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
металургійна 

15 Вступ до 
гостинності

Національна 
металургійна академія 
України, 2004 рік, 
спеціальність 



роботи академія 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства

«Економіка 
підприємництва», 
кваліфікація – магістр 
економіки і 
підприємництва.

26.04.2021р. Lecture: 
Internationale 
couching. Basics of 
standards and the 
potentiale of tha 
profession.. ( 
сертифікат, 1,5 год).
21.08.2020 р.  
Всеукраїнській 
освітній онлайн-
марафон з 
підвищення 
кваліфікації 
«Траєкторія розвитку 
сучасного педагога» 
(сертифікат, 15 год/ 
0,5 кр).

1. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Іноземний 
інноваційний капітал 
як фактор розвитку 
індустрії гостинності в 
умовах побудови 
постіндустріальної 
економіки в Україні. 
Ефективне управління 
розвитком індустрії 
туризму та 
гостинності у 
конкурентному 
середовищі: колект. 
монограф.; за заг. ред. 
В. В. Джинджояна. 
Дніпро : Дніпров. гум. 
ун-т, 2022. С.205-225.
2. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Впровадження 
цілей сталого 
розвитку в Україні за 
умов браку коштів і 
дистанційного 
навчання // 
Міжнародна н-м 
конференція «Value-
based Approach in 
Education and 
Challenges of European 
Integration Process» 
29-30.05.2020. 3 С.
3. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Проектний 
менеджмент 4.0. 
Революційний метод 
ХХІ ст. // збірник тез 
доповідей І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
напрямки розвитку 
менеджменту та 
туризму» (м. 
Запоріжжя, 14 травня 
2020 р.) / за заг. ред. 
В. В. Нечипоренко. 
Запоріжжя: Вид-во 
Хортицької 
національної академії, 
2020. с. 688-691.
4. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Project 
management, РМ 4.0 
як ефективний метод 
реалізації інвестицій-
інноваційних проектів 



// XХVІІ міжнародної 
н-п конференції 
«Інформаційні 
технології: Наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я.» 
(MicroCAD-2020),  13-
15 травняя 2020 р. м. 
Харків, 2020. 4 с.
5. Яковлєва-Мельник 
Н.Г. Готельно-
ресторанний бізнес як 
інструмент залучення 
іноземних інвестицій. 
Сучасні тенденції 
розвитку економіки, 
фінансів та 
управління: нові 
можливості, 
проблеми, 
перспективи: зб. 
матеріалів 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу.
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.
Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземною 
мовами усно і 
письмово.
Аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства. 
Розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу. 
Застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг.

Кваліфікаційна робота керівництво та 
консультування

публічний захист 
кваліфікаційної



Здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства. 
Розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу. 
Виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності. 
Презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу. 
Діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості. 
Складати та 
узгоджувати план 
власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами.
Використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин.

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 
готельної та 
ресторанної 

Організація 
готельного 
господарства

Лекція, бесіда, пояснення, 
демонстрація, робота з 
підручниками, практична та 
самостійна робота

Усне опитування,перевірка 
виконання практичних 
завдань; залік, курсова 
робота, екзамен



справи, організації 
обслуговування 
споживачів та 
діяльності 
суб’єктів ринку 
готельних та 
ресторанних 
послуг, а також 
суміжних наук; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 



свідомості; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 

Основи фізіології та 
гігієни харчування

Лекція в процесі якої  
розкривається сутність 
теми, зміст понять. 
Пояснення принципів, 
термінів теми. Розповідь під 
час викладення навчального 
матеріалу. Бесіда для 
перевірки  набутих знань.  
Дискусія з метою обміну 
думками між здобувачами,  
викладачем та здобувачами. 
Ілюстрування 
процесуальних документів.  
Виконання практичних 
робіт.

Усне опитування під час 
семінарських занять; тестові 
завдання з тем навчальної 
дисципліни; кваліфікаційні 
завдання з дисципліни; 
індивідуальні завдання; 
тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; екзамен.



комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 

Проєктування об'єктів 
готельно-
ресторанного  
господарства

Лекція; пошук джерел 
інформації (критичний 
аналіз, інтерпретація), 
підготовка презентацій за
заданою проблематикою, 
аналітичне, розрахункове 
завдання

Поточне опитування; 
тестування;  оцінювання
розрахункових та проектних 
завдань; екзамен



розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 



що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 

Бухгалтерський облік 
в туризмі та готельно-
ресторанному 
господарстві

Лекція в процесі якої  
розкривається сутність 
теми, зміст понять; 
пояснення принципів, 
термінів теми. Виконання 
практичних завдань; 
ілюстрування документів.

Усне опитування під час 
семінарських занять; тестові 
завдання з тем навчальної 
дисципліни; кваліфікаційні 
завдання з дисципліни; 
індивідуальні завдання з 
кожної окремої теми; 
письмові самостійні; 
екзамен.



вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів; 
розробляти нові 
послуги 
(продукцію), 
використовуючи 
сучасні технології 
виробництва та 
обслуговування 
споживачів; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості.
Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; знати, 
розуміти і вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 
готельної та 
ресторанної 
справи, організації 
обслуговування 
споживачів та 
діяльності 

Організація 
ресторанного 
господарства 

Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
самостійна та індивідуальна 
робота.

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
оцінювання результатів есе;  
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; оцінювання 
курсової роботи; залік, 
екзамен, курсова робота.



суб’єктів ринку 
готельних та 
ресторанних 
послуг, а також 
суміжних наук; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
визначати та 
формувати 
організаційну 
структуру 
підрозділів, 
координувати їх 
діяльність, 
визначати їх 
завдання та 
штатний розклад, 
вимоги до 
кваліфікації 
персоналу; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
використовувати 
різноманітні 



інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу.

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 

Технології продукції 
ресторанного 
господарства

Лекції, презентації, 
проблемні і інтерактивні, 
складання, стандартизовані 
тести; організація 
спілкування, роз’яснення

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
залік, екзамен



ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
визначати та 
формувати 
організаційну 
структуру 
підрозділів, 
координувати їх 
діяльність, 
визначати їх 
завдання та 
штатний розклад, 
вимоги до 
кваліфікації 
персоналу; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 



розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; складати 
та узгоджувати 
план власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; знати, 
розуміти і вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 
готельної та 
ресторанної 
справи, організації 

Устаткування закладів 
готельно-ресторанної 
справи 

Лекція в процесі якої  
розкривається сутність 
теми, зміст понять; 
ррозповідь під час 
викладення навчального 
матеріалу; бесіда дискусія з 
метою обміну думками між 
здобувачами,  викладачем 
та здобувачами;  
ілюстрування викладеного 
матеріалу; виконання 
практичних робіт.

Усне опитування під час 
семінарських занять; тестові 
завдання з тем навчальної 
дисципліни; індивідуальні 
завдання, тематичні 
письмові самостійні роботи 
у формі рефератів; залік, 
екзамен.



обслуговування 
споживачів та 
діяльності 
суб’єктів ринку 
готельних та 
ресторанних 
послуг, а також 
суміжних наук; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 



що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
приймати 
обґрунтовані 

Аналіз діяльності 
підприємств готельно-
ресторанного та 
туристичного бізнесу

Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
самостійна та індивідуальна 
робота

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
виконання звітів; екзамен



рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу.

Аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства; 
визначати та 
формувати 
організаційну 
структуру 
підрозділів, 
координувати їх 
діяльність, 
визначати їх 
завдання та 
штатний розклад, 
вимоги до 
кваліфікації 
персонал; розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 

Маркетинг готельного 
та ресторанного 
бізнесу 

Лекції, презентації,  
проблемні і інтерактивні, 
складання графічних схем і 
таблиць, стандартизовані 
тести; аналітичні звіти, 
реферати, розрахункові 
роботи.

Поточний контроль 
(опитування, тестування, 
експрес-контроль, контроль 
засвоєння навчального 
матеріалу, запланованого на 
самостійне опрацювання 
студентом); залік



діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 

Громадське 
будівництво, 
інженерне 
обладнання будівель в 
готельно-

Лекції, презентації, 
проблемні і інтерактивні, 
складання графічних схем, 
стандартизовані тести; 
аналітичні звіти, реферати, 

Поточний контроль 
(опитування, тестування, 
експрес-контроль, контроль 
засвоєння навчального 
матеріалу, запланованого на 



готельної та 
ресторанної 
справи, організації 
обслуговування 
споживачів та 
діяльності 
суб’єктів ринку 
готельних та 
ресторанних 
послуг, а також 
суміжних наук; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
розробляти нові 
послуги 
(продукцію), 
використовуючи 
сучасні технології 
виробництва та 
обслуговування 
споживачів; 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 

ресторанному 
господарстві

розрахункові роботи самостійне опрацювання); 
залік, екзамен



задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 

Організація 
інноваційної 
діяльності в готельно-
ресторанному бізнесі

Пояснення, розповідь, 
лекція, бесіда; 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, вирішення 
проблем, виконання вправ, 
розвиток умінь і навичок.

Поточне опитування; 
тестування та опитування; 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік.



аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства. 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 



культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності.Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 

Барна справа Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
робота.

Усний та письмовий 
контроль, практична 
перевірка; залік.



розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу.виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності.

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; знати, 
розуміти і вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 
готельної та 
ресторанної 
справи, організації 

Управління якістю 
продукції та послуг в 
готельно-
ресторанному бізнесі

Пояснення, розповідь, 
лекція, бесіда, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження; практичні 
заняття.

ндивідуальні завдання; 
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; інші види 
індивідуальних та групових 
завдань; екзамен.



обслуговування 
споживачів та 
діяльності 
суб’єктів ринку 
готельних та 
ресторанних 
послуг, а також 
суміжних наук; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 



готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості.

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 

Ознайомча практика Пояснення, бесіда, 
самостійна робота.

Перевірка робіт; диф. залік.



послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні; проявляти 
повагу до 
індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 



чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного бізне
Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземною 
мовами усно і 
письмово; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 

Навчальна практика Пояснення, бесіда, 
самостійна робота.

Перевірка робіт; диф. залік.



технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів; 
розробляти нові 
послуги 
(продукцію), 
використовуючи 
сучасні технології 
виробництва та 
обслуговування 
споживачів; 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
визначати та 
формувати 
організаційну 
структуру 
підрозділів, 
координувати їх 
діяльність, 
визначати їх 
завдання та 
штатний розклад, 
вимоги до 
кваліфікації 
персоналу; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 



самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; розуміти 
і реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні; 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; 
кландати та 
узгоджувати план 
власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 



матеріали за 
визначеними 
джерелами; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 

Переддипломна 
практика

Пояснення, бесіда, 
самостійна робота

Перевірка робіт; диф. залік



розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнес
Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу
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.
Аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 

Івент-менеджмент Пояснення, розповідь, 
лекція, бесіда; 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, вирішення 
проблем, виконання вправ, 
розвиток умінь і навичок

Поточне опитування; 
тестування та опитування; 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік.



гостинності та 
рекреаційного 
господарства. 
Розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу. 
Аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу. 
Організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки. 
Розробляти нові 
послуги 
(продукцію), 
використовуючи 
сучасні технології 
виробництва та 
обслуговування 
споживачів. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства. 
Розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу. 
Виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності. 
Аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 



завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу. 
Презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу. 
Використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин.
Приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства. 
Розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 

Менеджмент 
готельного і 
ресторанного бізнесу 

Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
самостійна та індивідуальна 
робота, розв’язання 
проблемних ситуацій

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
екзамен



суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
складати та 
узгоджувати план 
власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; знати, 
розуміти і вміти 
використовувати 

Інформаційне 
забезпечення 
готельно-
ресторанного та 
туристичного бізнесу

Під час викладення 
навчального матеріалу:         
словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, інструктаж); 
наочні (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи, 
дослідні роботи). 

Поточне опитування; 
залікове модульне 
тестування та опитування; 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
оцінювання результатів 
комплексно-практичного 
індивідуального 
завдання;залік.



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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
розробляти нові 
послуги 
(продукцію), 
використовуючи 
сучасні технології 
виробництва та 
обслуговування 
споживачів; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 



комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесі;діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; розуміти 
і реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття. 
Взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 

Фінанси, грошовий 
обіг та кредит

Пояснення, розповідь, 
бесіда, лекції, лекції-
презентації, практичні 
роботи, ситуаційні завдання, 
практичні роботи, 

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
оцінювання результатів 



законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 

вирішення управлінських 
задач.

практичних робіт; залік, 
екзамен.



держави; 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; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу.

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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

Лекції, демонстрація, 
пояснення, організація 
пошуку, організація 
спілкування; ознайомлення, 
осмислення, вирішення 
проблем, виконання вправ, 
розвиток умінь і навичок

Поточне оцінювання, 
контроль, усне та письмове 
опитування, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання, 
тестування, оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи; 
екзамен.



ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття. 
Взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності

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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 

Безпека 
життєдіяльності

Пояснення, лекції, 
організація тренування, 
організація спілкування, 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Поточне опитування; 
тестування та опитування; 
презентації результатів 
виконаних завдань; 
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; семінарські 
заняття; залік



суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного 
господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу; 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; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності

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. 
Розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу. 

Інформаційні системи 
та технології

Пояснення, інструктаж, 
розповідь, лекція, бесіда; 
ілюстрування, 
демонстрування, практичні 
роботи; складання 
графічних схем і таблиць, 
аналітичні звіти; 
розрахункові роботи

Поточне опитування; 
залікове модульне 
тестування та опитування; 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
результатів комплексно-
практичного 
індивідуального завдання; 
студентські презентації



Аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу.
 Організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних,
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і
норм безпеки. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації
роботи закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства. 
Презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої
пропозиції щодо 
розвитку бізнесу. 
Використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного
та всебічного 
встановлення 
певних обставин

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні
положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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 

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Пояснення, розповідь, 
бесіда, лекції, робота з
науковою літературою, 
словником, ділові ігри,
рольові ігри

Поточний контроль 
(перевірка монологічного та 
діалогічного мовлення, 
усного та письмового 
перекладу, написання
самостійних і контрольних 
робіт, виконання тестових 
завдань); залік, екзамен.



послуг, а також 
суміжних наук; 
вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та
іноземною мовами 
усно і письмово; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних,
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і
норм безпеки; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності. 
Аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
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



Діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та
громадянської 
свідомості; 
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.

Фізичне виховання Пояснення, інструктаж, 
розповідь, лекція, бесіда; 
демонстрування, організація 
тренування, організація 
спілкування, пояснення, 
виконання вправ

Особистісно-орієнтоване 
оцінювання, в основі якого є 
особисті досягнення 
протягом навчального року, 
активна робота під час 
заняття, заняття в 
позанавчальний час, участь 
у змаганнях усіх рівнів; 
залік

Аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та
рекреаційного 
господарства; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами
готельних та 
ресторанних 
послуг, виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми,
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за
результати своєї 
діяльності;
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
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 

Історія української 
культури

Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
самостійна та індивідуальна 
робота.

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
оцінювання результатів есе;  
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; залік.



ведення
здорового способу 
життя

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні
положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземною 
мовами усно і 
письмово; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки. 
Застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу;
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої
пропозиції щодо 
розвитку бізнесу; 

Українська мова 
професійного 
спрямування

Пояснення, бесіда, лекція,  
робота з науковою 
літературою, словником, 
ділові ігри, рольові ігри.

Поточний контроль 
(перевірка монологічного та 
діалогічного мовлення,
усного та письмового 
перекладу, написання
самостійних і контрольних 
робіт, виконання тестових 
завдань); залік.



складати та 
узгоджувати план 
власного 
дослідження і 
самостійно
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами.

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
готельних та 
ресторанних 
послуг; визначати 
та формувати 
організаційну 
структуру 
підрозділів, 
координувати їх 
діяльність, 
визначати їх 
завдання та 
штатний розклад, 
вимоги до 
кваліфікації 
персоналу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 

Право 
(Правознавство)

Пояснення, бесіда, лекція, 
лекції-
презентації, лекції-тренінги, 
практичні роботи,
ситуаційні завдання

Поточний контроль 
(опитування, тестування,
експрес-контроль, контроль 
засвоєння навчального 
матеріалу, запланованого на
самостійне опрацювання); 
залік



свідомості; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; розуміти 
і реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні;
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 

Вступ до гостинності Пояснення, бесіда, лекція, 
пошук джерел інформації 
(критичний аналіз, 
інтерпретація), презентацій

Поточне опитування; 
експрес опитування, 
тестування; презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
оцінювання результатів 
комплексно-практичного 
індивідуального завдання; 
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; екзамен, курсова 
робота



України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; розуміти 
і реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства,
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні;
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

Розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу;
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності.

Харчова хімія Лекція, семінарські, 
практичні заняття: 
вирішення кейсів, 
виконання в командах 
проблемноорієнтованого 
завдання, розв’язання 
задач.

Поточне оцінювання, 
контроль, усне та письмове 
опитування, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання, 
тестування, колективне 
оцінювання методом «по 
колу», система накопичення 
балів, виконання 
самостійних та 
індивідуальних завдань; 
екзамен

Аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 

Вища математика Навчальні лекції, виконання 
практичних вправ, тестових 
завдань; вирішення задач, 
самостійна робота в 
аудиторії та в домашніх 
умовах.

Поточне оцінювання, 
контроль, усне та письмове 
опитування, практичні 
завдання; залік.



бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми,
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно  
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності.
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; аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
ввиконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 

Економічна теорія Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
самостійна та індивідуальна 
робота

Поточне опитування; 
тестування та опитування; 
презентації результатів 
виконаних індивідуальних 
завдань та досліджень; 
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; залік



готельного та 
ресторанного 
бізнесу

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; 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності та 
рекреаційного 
господарства; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси готельного 
та ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
визначати та 
формувати 
організаційну 
структуру 
підрозділів, 
координувати їх 
діяльність, 
визначати їх 
завдання та 
штатний розклад, 
вимоги до 
кваліфікації 
персоналу; 
розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування, 
управління і 
контроль 
діяльності 

Економіка 
підприємства в 
готельно-
ресторанному 
господарстві 

Лекції, пояснення, 
організація спілкування; 
методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ; 
презентації, практичні 
роботи, ситуаційні 
завдання,кейси.

Оцінювання усних 
відповідей та практичних 
робіт, тестових завдань; 
індивідуальна та самостійна 
робота; залік, екзамен.



суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; складати 
та узгоджувати 
план власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття. 
Взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 
готельної та 

Товарознавство Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, практична, 
самостійна та індивідуальна 
робота, розв’язання 
проблемних ситуацій.

Поточне опитування; 
тестування;  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
оцінювання результатів 
індивідуальних робіт та 



ресторанної 
справи, організації 
обслуговування 
споживачів та 
діяльності 
суб’єктів ринку 
готельних та 
ресторанних 
послуг, а також 
суміжних наук; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки. 
Здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності. 
Складати та 
узгоджувати план 
власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 

курсової роботи;  
студентські презентації та 
виступи на наукових 
заходах; екзамен



культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності
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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
аналізувати, 
інтерпретувати і 
моделювати на 
основі існуючих 
наукових концепцій 
сервісні, виробничі 
та організаційні 
процеси; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
організації роботи 
закладів 
готельного та 
ресторанного 
господарства; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої пропозиції 
щодо розвитку 
бізнесу

Інженерна графіка екція; пошук джерел 
інформації (критичний 
аналіз, інтерпретація), 
підготовка презентацій за 
заданою проблематикою, 
виішення кейсів.

Оцінювання усних 
відповідей та практичних 
робіт, тестових завдань; 
індивідуальна та самостійна 
робота; залік

Знати, розуміти і 
вміти 
використовувати 
на практиці 
основні
положення 

Мікробіологія, гігієна 
і санітарія в галузі

Під час викладення 
навчального матеріалу:         
словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, інструктаж); 
наочні (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 

Поточне опитування; 
практичні завдання
результатів виконаних 
завдань та досліджень;
студентські презентації та 
виступи на наукових 



законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів, що 
регламентують 
діяльність 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 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; 
розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; 
організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
готельних та 
ресторанних 
послуг на основі 
використання 
сучасних 
інформаційних 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та 
дотримання 
стандартів якості 
і норм безпеки; 
здійснювати підбір 
технологічного 
устаткування та 
обладнання, 
вирішувати 
питання 
раціонального 
використання 
просторових та 
матеріальних 
ресурсів; 
розробляти нові 
послуги 
(продукцію), 
використовуючи 
сучасні технології 
виробництва та 
обслуговування 
споживачів; 
здійснювати 
ефективний 
контроль якості 
продуктів та 
послуг
закладів 
готельного і 
ресторанного 
господарства; 
організовувати 
роботу в закладах 
готельного і 
ресторанного

спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи, 
дослідні роботи). 

заходах; залік, екзамен.



господарства, 
відповідно до вимог 
охорони праці та 
протипожежної 
безпеки; розуміти 
економічні процеси 
та здійснювати 
планування,
управління і 
контроль 
діяльності 
суб’єктів 
готельного та 
ресторанного
бізнесу; 
виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
презентувати 
власні проекти і 
розробки, 
аргументувати 
свої
пропозиції щодо 
розвитку бізнесу; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; 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; 
використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного
та всебічного 
встановлення 
певних обставин; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 



відмінності; 
приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності 
відповідно до 
чинних 
законодавчих, 
нормативно-
правових актів 
щодо забезпеченні 
діяльності закладів 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу
Виконувати 
самостійно 
завдання, 
розв’язувати 
задачі і проблеми, 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях та 
відповідати за 
результати своєї 
діяльності; 
аргументовано 
відстоювати свої 
погляди у 
розв’язанні 
професійних 
завдань при 
організації 
ефективних 
комунікацій зі 
споживачами та 
суб’єктами 
готельного та 
ресторанного 
бізнесу; діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості; 
розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави; 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; 
проявляти повагу 
до індивідуального і 
культурного 
різноманіття; 
взаємодіяти, 
вступати у 

Філософія Пояснення, розповідь, 
лекція, бесіда, демонстрація, 
робота з підручником; 
самостійне спостереження, 
вправи

Поточне опитування; 
тестування; презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
ведення конспекту; 
студентські презентації та 
виступи на науково-
практичних заходах; 
екзамен



комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності

 


