
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський торговельно-економічний університет

Освітня програма 1003 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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

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

16

Повна назва ЗВО Львівський торговельно-економічний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 01597980

ПІБ керівника ЗВО Куцик Петро Олексійович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lute.lviv.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/16

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

1003

Назва ОП Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший 
спеціаліст»
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна
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https://naqa.gov.ua/


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

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

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

Інститут економіки та фінансів; Факультет 
товарознавства, управління та сфери 
обслуговування; Факультет міжнародних 
економічних відносин та інформаційних 
технологій; Юридичний факультет

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

70011  м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 157229

ПІБ гаранта ОП Гірняк Лілія Ігорівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

hirnyak@lute.lviv.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(096)-924-94-48

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа” (далі ОППГРС) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти разом з іншими 
нормативними документами Львівського торговельно-економічного університету (далі ЛТЕУ) визначає мету, цілі і зміст підготовки фахівців за спеціальністю 241 
“Готельно-ресторанна справа”.
Відповідно до наказу ректора Львівської комерційної академії (відповідно до Постанови Центральної спілки споживчих товариств України № 95 від 24.12.2015 за 
погодженням з Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11–3984 від 25.03.2016 р.) переіменовано на Львівський торговельно-економічний університет) 
№60/01 від 20.02.2016 було створено робочу групу з розроблення та супроводження освітніх програм (керівник і персональний склад якої затверджено наказами 
ректора №74/01 від 15.03.2016 р. і №114/01 від 19.04.2016 р.), якою і було розроблено ОППГРС. При цьому керувалися принципами студентоцентрованого 
навчання, особливу увагу було приділено впровадженню компетентнісного підходу, враховано рекомендації Проекту стандарту вищої освіти України (схвалений 
на засіданні робочої групи науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, підкомісії № 241 Готельно-ресторанна справа, протокол № 2 від 24.05.16 р.). 
ОППГРС була створена як результат численних обговорень і консультацій. До її розробки залучалися науково-педагогічні працівники (далі НПП) університету; 
вивчалися вимоги роботодавців (керівників та топ-менеджерів готельно-ресторанних підприємств) до кваліфікацій та компетентностей претендентів на посади 
фахівців із готельно-ресторанної справи; відгуки студентів і випускників, які навчалися за аналогічним напрямом підготовки. ОППГРС введена в дію наказом 
ректора ЛТЕУ №149/01 від 03 червня 2016 р.
Підготовка фахівців за напрямом підготовки 140101 “Готельно-ресторанна справа” в ЛТЕУ розпочата в 2008 р. після вивчення тенденцій розвитку індустрії 
гостинності, які засвідчили активне зростання кількості готельно-ресторанних підприємств, що в майбутньому зумовить зростання їх попиту на 
висококваліфіковані кадри. Потреби ринку праці, у свою чергу, підвищили зацікавленість абітурієнтів та їх батьків цією сферою майбутнього працевлаштування. 
Підтвердженням цього був стійкий інтерес з боку абітурієнтів, що дозволяло забезпечити ліцензійні обсяги в середньому на 80%.
У період 2016-2019 рр. ОППГРС декілька раз оновлювалася, а саме:
1) змінено персональний склад проектної (робочої) групи, відповідальної за супроводження ОППГРС у зв'язку зі зміною структурного підрозділу (кафедри), 
відповідального за реалізацію програми (наказ ректора №113/01 від 07.04.2017 р.);
2) змінено форму і структуру ОППГРС у зв'язку з рекомендаціями Міністерства освіти і науки щодо примірного зразку освітньо-професійної програми (лист МОН № 
1/9-239 від 28.04.2017);
3) з метою оптимізації здобуття загальних та фахових компетентностей здобувачами ОППГРС внесено зміни до навчального плану в частині вилучення, 
об'єднання, переіменування та збільшення обсягу окремих освітніх компонент та їх посеместрового вивчення (затверджено вченою радою ЛТЕУ, протоколи №9 від 
31.05.2017; №9 від 27.04.2018 р.).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання 
станом на 1 жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 92 76 16 0 0

2 курс 2018 - 2019 87 28 57 1 0

3 курс 2017 - 2018 130 60 70 0 0

4 курс 2016 - 2017 94 37 6 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

226 Ресторанне обслуговування і кейтерінг
631 Готельна справа і курортно-рекреаційна діяльність
1003 Готельно-ресторанна справа

другий 
(магістерський) 
рівень

945 Готельно-ресторанна справа

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 48437 26219

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

48437 26219
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Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

2757 2624

 
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 MD5- хеш файла

Освітня програма ОПП_ГРС.PDF ZqHTORpt6G2UEfE3B/6/fw81Ynr50Drd9BFRT+osm5o=

Навчальний план за 
ОП

НП_ГРС.PDF vNphq8MRzBCO5HGoHfYjFYbMVR/CMKgRcmgfpH5xKgw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ланда О..PDF bxd7iYoDFeRrz6TMLSPnnOFan/Bz9Y07vCoHlWuTYME=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Чуєв Є..PDF +JwZr0W2GyCRdpsDK82Oo6T7i5h4Fuc7ryF6TzforiQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Задорожний Ю..PDF fv/F8TVO7SfdmNQoSCaG1K+8j5mVnMpBzAxU2Cj+ieY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Гагаріна О..PDF oR4olV4LtQXrY1e5zQqAD4DjlcGFHBoalOABGR2SJcA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Івашків Б..PDF 03DCKAt0g915G1We4kDOMxfhqCgyCDzeH5ZhmZyJ+TQ=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою програми є підготовка соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничо-технологічної 
діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями, зокрема здатні розв'язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в господарській діяльності суб'єктів готельно-ресторанного господарства, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Особливістю програми є те, що дає можливість отримати фахову освіту із практичним наголосом у поєднанні з особистісним розвитком здобувачів (можливість 
практичного стажування, побудова власної траєкторії навчання, досвід фахової діяльності за спеціальністю під час навчання, участь в системі студентського 
самоврядування та культурному житті університету). Крім цього, за рахунок достатньо широкого переліку вибіркових дисциплін різного спрямування, ОППГРС має 
елементи міждисциплінарного характеру, що дозволяє здобути компетенції, спрямовані на уміння працювати в команді і з командою; відкрити та вести власний 
бізнес; застосовувати можливості сучасних комунікаційних та інформаційних технологій, що дозволить майбутньому фахівцю йти в ногу з життям та відповідати 
сучасним запитам розвитку суспільства
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Цілі ОПП сформовані відповідно до:
1) місії Університету – підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, 
створення для студентів умов для саморозвитку, самореалізації та духовного пошуку (Статут Львівського торговельно-економічного університету, 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Statut_2016.pdf);
2) стратегічних цілей Університету – забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування компетенцій, що визначають 
конкурентоспроможність випускників в Україні та світі (Стратегія розвитку ЛТЕУ на 2016-2026 рр., 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_StrategiyaRozvytku.pdf);
3) заходів реалізації Програми діяльності ЛТЕУ на період 2016-2020 рр. (пп. 6.1.3; 6.3; 6.5; 6.9; 6.10) 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/2020-2016_ProgrammaDialnosti.pdf);
4) мети освітнього процесу – реалізація особистісного потенціалу людини, розвиток її творчих здібностей, формування активної соціальної позиції особистості, 
задоволення потреб особи в знаннях та суспільства в компетентних, конкурентоспроможних фахівцях (Програма забезпечення якості підготовки здобувачів вищої 
освіти в ЛТЕУ на 2019-2023 рр., http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Programa_Yakist_Osvity.pdf).
 
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
- передбачає досягнення мети навчання, а саме готовність до працевлаштування через оволодіння фаховими компетентностями;
- участь представників студентського самоврядування та випускників у засіданнях робочої групи з якості ОППГРС, комісіях з якості факультету (інституту), ради з 
якості Університету;
- пропозиції здобувачів щодо розширення можливостей проходження практики (у т. ч. позакредитної) у закордонних готельно-ресторанних комплексах знайшла 
відображення в розширенні баз практичної підготовки (за 2017-2019 роки укладено угоди про проходження практики в готельно-ресторанних підприємствах 
Болгарії, Туреччини, Німеччини);
- моніторинг результатів анкетування здобувачів та випускників щодо визначення потреб та ступеня задоволення наданням освітніх послуг 
(https://forms.gle/29zWRnzWhWgupepX9; звіт про моніторинг здобувачів ОППГРС - http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-
spravi/opituvannja/?L=834); визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого 
підходу в навчанні (https://forms.gle/fXoM67UbSDPnELKC8, звіт про моніторинг здобувачів ОППГРС - http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-
gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/?L=834).

- роботодавці
при розробці та перегляді ОППГРС враховувалися рекомендації керівників та фахівців готельно-ресторанної справи, які брали участь у засіданні робочої групи з 
розробки ОППГРС та робочої групи з якості ОППГРС, зокрема:
- за рекомендаціями Ланди О., засновниці та керуючої партнерки закладів єврейської кухні, до навчального плану ОППГРС включено відповідні освітні компоненти 
("Організація кейтерингового обслуговування", "Організація роботи сомельє");
- за рекомендаціями Івашківа І., заступника Голови Правління ТОВ “ТФ “Львів-Супутник” з громадського харчування, Гагаріної О., заступниці генерального 
директора ПрАТ ТГК “Дністер” та Задорожного Ю., директора ТВК “Богема” внесено зміни щодо обсягу та структури навчальних годин, відведених на вивчення 
освітніх компонент;
- за рекомендацією Поранович Н., директорки ПП “Древній Ґрад” змінено статус освітньої компоненти “Правознавство” з вибіркової на обов’язкову ; 
- за рекомендацією Чуєва Є., керуючого рестораном Churrasco Grill&Wine, з ОППГРС вилучено освітні компоненти “Фізика”, “Основи технології харчових 
виробництв”, "Технологія борошняних кондитерських виробів", як такі що не відповідають фаховій діяльності здобувачів 
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/recenziji/);
- моніторинг результатів анкетування роботодавців та інших стейкхолдерів (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-
spravi/opituvannja/?L=426 ).

- академічна спільнота
- при розробці ОППГРС академічній спільноті ЛТЕУ була надана можливість подати свої рекомендації щодо включення освітніх компонент в навчальний план за 
умови їх повного навчально-методичного забезпечення;
- шляхом обговорення переліку і змісту навчальних дисциплін на засіданнях науково-методичної ради Факультету товарознавства, управління та сфери 
обслуговування та ЛТЕУ з метою уніфікації за назвою, обсягом, змістом і терміном викладання (так, дисципліна "Бухгалтерський облік у підприємствах сфери 
обслуговування" змінено на "Бухгалтерський облік"; "Менеджмент готельно-ресторанного господарства" – на "Менеджмент підприємств" та ін.);
- при формуванні ОППГРС враховувалися освітні програми вітчизняних закладів освіти, де здійснюється підготовка за аналогічною освітньо-професійною 
програмою; 
- при розробці ОППГРС враховувалися освітні програми закордонних навчальних закладів, зокрема: Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (включено 
освітні компоненти "Екологія" та "Кухні народів світу"); Swiss Education Group (запропоновано науково-педагогічному колективу університету розробити ряд 
вибіркових освітніх компонент https://www.swisseducation.com/en/page/bachelor-programmes/)
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- інші стейкхолдери
- під час освітнього процесу відбувається постійна взаємодія з батьками здобувачів вищої освіти. Згідна з Положенням про куратора академічної групи ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Kuratora.pdf) за кожною академічною групою закріплений куратор з числа НПП 
кафедри, який зобов'язаний підтримувати зв'язок з батьками здобувачів, за необхідністю інформувати їх про пропуски занять і підсумки атестацій, порушення 
правил внутрішнього розпорядку університету. Куратор навчально-академічної групи організує свою роботу на основі індивідуального підходу до здобувачів та з 
врахуванням їх інтересів, побуту, стану здоров'я;
- кафедра активно співпрацює з представниками влади (управління туризму Львівської міської ради; управління туризму та курортів Львівської обласної 
держадміністрації) в частині залучення студентів до організації проведення фестивалів (Street food, Свято сиру і вина, Lviv Coffee Festival);
- представники бізнесу та освітньо-наукової спільноти запрошуються на науково-практичні конференції, організовані кафедрою (Сталий розвиток туризму на 
засадах партнерства: освіта, наука, практика (жовтень-листопад 2018 р.), Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності (грудень 2019 р.)).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Орієнтація в тенденціях розвитку спеціальності відбувається завдяки активній академічній та науковій діяльності НПП, що працюють на постійній основі, 
проходять професійне стажування як в закладах вищої освіти, так і у готельно-ресторанних підприємствах, беруть участь в науково-практичних конференціях 
різних рівнів. 
Крім того, запрошуються для проведення майстер-класів, лекцій фахівці готельно-ресторанної справи. Це дає можливість наповнити освітні компоненти сучасним 
змістом (відповідно до робочих програм), оволодіння яким забезпечує сформульовані в ОППГРС результати навчання. Так, наприклад, тенденція до розширення 
асортименту готельних послуг зумовила освітню компоненту “Організація анімаційної діяльності”; поява сучасних технологій ресторанного обслуговування – 
освітню компоненту “Організація кейтерингового обслуговування”.
Документів, що стосуються аналізу ринку праці немає, проте працевлаштування здобувачів вищої освіти як під час навчання, так після його закінчення свідчить 
про потребу готельно-ресторанної сфери у фахових працівниках. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст
При формулюванні цілей та програмних результатів навчання враховано галузевий контекст, а саме:
- ПРН16 і ПРН18 корелюють із напрямами Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015) в частині приведення системи 
технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами та завершення реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю 
харчових продуктів;
- ПРН 13, 20, 22 відповідають напрямам реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501) щодо 
заохочення молоді до активної діяльності, розроблення інноваційних продуктів і започаткування бізнесу в сфері туризму.
Наявність договорів про співпрацю з готельно-ресторанними підприємствами 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Praktika/2019_PerelikBazPrakt.pdf) та їх участь в освітньому процесі (як мінімум в якості бази для 
проходження практики) здобувачі отримують затребувані ринком праці компетентності, визначені галузевими особливостями та сферою професійних інтересів.
Регіональний аспект не є визначальним, оскільки підготовка фахівців відбувається для всієї України.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних 
та іноземних програм
У процесі розробки ОППГРС вивчався досвід сучасних програм з підготовки бакалавра за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа”, які запроваджені у 
вітчизняних закладах освіти (Київський національний торговельно-економічний університет 
(https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/951bc4b42f276f1c15de073723b23857.pdf), Київський національний університет харчових технологій 
(https://drive.google.com/file/d/1zz3MdxDqfmpQJzGUNDud5UC7eJmu6Nqp/view), Одеська національна академія харчових технологій (https://nv.onaft.edu.ua/opp/241b-
grs2016.pdf), Черкаський державний технологічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі). У запропонованих програмах цілі та 
результати навчання принципово не відрізняються. Проектна (робоча) група врахувала обсяги обов'язкових освітніх компонент, форми державної атестації та 
рекомендувала певні вибіркові освітні компоненти.
У процесі підготовки програми переглядалися численні програми європейських університетів, доступні на їх інтернет-сторінках; провадилися консультаційні 
розмови з викладачами Вищої школи готельно-ресторанного бізнесу (м. Познань), Вищої школи торгівлі та послуг (м. Познань), Вроцлавського економічного 
університету, Краківського економічного університету. Жодна з програм не була взята за безпосередній зразок, але чимало спільних принципів було використано, 
наприклад: доцільність переваги практичних (лабораторних) занять над лекціями в освітньому процесі; збільшення кількості годин на практику. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа” не затверджено. 
При формулювання результатів навчання враховано рекомендації Проекту стандарту, який схвалено на засіданні робочої групи науково-методичної комісії № 14 з 
транспорту та сервісу, підкомісія № 241 Готельно-ресторанна справа (протокол № 2 від 24.05.16 р.) та оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки України. 
З метою співвіднесення програмних результатів навчання та компетентностей, зазначених в ОППГРС, у процесі її розробки та оновлення використовувались: 
структурно-логічна схема та матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей компонентам освітньої програми (таблиця 3 додатку 
СО).
Зміст ОППГРС сприяє досягненню програмних результатів навчання через вивчення дисциплін, які дозволяють набути здобувачам основні професійні 
компетентності.

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?
ОППГРС відповідає вимогам сьомого рівня Національної рамки кваліфікацій, тобто її випускники будуть здатними вирішувати складні задачі і проблеми у галузі 
професійної діяльності, а саме у готельно-ресторанні справі, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та характеризується невизначеністю 
умов і вимог. Зокрема:
- спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 
мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи відповідають результатам навчання ПРН1; ПРН2; ПРН4; ПРН11; ПРН12; ПРН13;
- критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметної галузі забезпечується результатами навчання ПРН15; ПРН18; 
ПРН19; ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН25; ПРН27;
- уміння розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 
вимог формуються за допомогою результатів навчання ПРН6; ПРН11; ПРН14; ПРН 15; ПРН16; ПРН17;
- уміння провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності формуються за допомогою результатів навчання ПРН10; ПРН11; ПРН17; ПРН20; ПРН22; ПРН28;
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються, можливе за рахунок результатів навчання ПРН5; ПРН7; ПРН9;
- можливість використання іноземних мов у професійній діяльності забезпечується результатами навчання ПРН8;
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування можливе за рахунок результатів навчання 
ПРН11; ПРН14; ПРН22; ПРН27; ПРН30;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є 
автономним та самостійним формується за допомогою результатів навчання ПРН3; ПРН23; ПРН24; ПРН26; ПРН29.
Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними освітніми компонентами подана в розділі 5 ОППГРС і в додатку 3 СО.

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)?
240

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
63.5

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?
Зміст програми відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності, оскільки передбачає оволодіння системою поглиблених знань щодо 
загальнонаукових та спеціальних методів, професійних методик і технологій, які необхідні для забезпечення ефективної сервісної й виробничо-технологічної 
діяльності суб’єктів готельного та ресторанного господарства. Освітні компоненти передбачають оволодіння знань з організації готельного та ресторанного 
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господарства (ОК16, ОК20, ОК22, ОК23), технології продукції ресторанного господарства (ОК15, ОК19), проектування та дизайну об'єктів готельно-ресторанного 
господарства (ОК18).
Методи, методики та технології є стандартними. Це загальнонаукові методи пізнання (ОК1, ОК3) та дослідницької діяльності (ОК6, ОК11, ОК33, ОК34); 
спостереження, опитування, тестування та вимірювання (ОК8, ОК10, ОК12, ОК25); словесні, наочні та практичні методи; технології організації та надання 
готельних і ресторанних послуг (ОК16, ОК19, ОК20, ОК22, ОК23, ОК29); інформаційно-комунікаційні технології (ОК22, ОК23), а також інструменти та обладнання, 
які використовуються при реалізації освітньої програми – це сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, спеціалізовані лабораторії та кабінети, програмне 
забезпечення, виробниче обладнання діючих готельно-ресторанних підприємств.
Завдяки дисциплінам вільного вибору здійснюється можливість поглибленого вивчення особливостей надання готельно-ресторанних послуг (ВК5.1, ВК7.4), набути 
практичних умінь для роботи забезпечення ефективного функціонування предметної області (ВК2.6, ВК5.2, ВК6.2, ВК7.2, ВК7.6, ВК8.1, ВК8.4).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
Здобувачі мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибір навчальних дисциплін (п. 7.2, 10.8, 10.9 Положення про організацію 
освітнього процесу у ЛТЕУ http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf), можливість зовнішньої 
мобільності та неформальної освіти, а саме:
1) у навчальному плані ОППГРС обсяг дисциплін за вибором студента становить 62 кредити (25,8% загального обсягу програми, що відповідає вимогам);
2) щороку здобувачі мають можливість обрати 1-3 навчальні дисципліни із запропонованого переліку;
3) у перелік вибіркових дисциплін включено як ті, що пов'язані з предметною областю ОППГРС (ВК2.6, ВК5.1, ВК5.2, ВК8.5), так і ті, вивчення яких розширить коло 
загальних компетентностей здобувача (ВК3.6, ВК3.7; ВК4.6, ВК5.4, ВК5.5, ВК6.3, ВК7.5, ВК7.6, ВК8.4);
4) можливість зовнішньої мобільності забезпечена участю ЛТЕУ в програмі мобільності ERASMUS+ (http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/centr-mizhnarodnoji-
osviti-ta-spivpraci/navchalni-programi-proekti/?L=430) та програмі національних обмінів “Плацкарт” (http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/ugodi-pro-spivpracju/?
L=430);
5) неформальна освіта здобувається шляхом участі здобувачів у волонтерських програмах, студентському житті ЛТЕУ, що постійно висвітлюється у соцмережах 
(https://www.facebook.com/turyzmgrs/) та в газеті ЛТЕУ “Студентський меридіан” (http://www.lute.lviv.ua/universitet/studentskii-meridian/?L=22).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Право здобувачів на вибір навчальних дисциплін регламентується Порядком проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти на вибіркові дисципліни 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_ProvOformZdobuv.pdf), зокрема:
1) перелік та презентація навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам для вибору, до початку встановленого терміну формування вибіркової складової 
індивідуального навчального плану здобувача (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_NavchPlan.pdf), розміщуються у 
відкритому доступі на сайті ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/vibir-disciplin/?L=426) із зазначенням: обсягу дисципліни у кредитах ЄКТС, кількості 
годин аудиторних занять, переліку компетентностей, який формує вивчення обраної дисципліни, тематичного плану, навчально-методичного, інформаційного 
забезпечення, форми підсумкового контролю, ПІБ викладача (викладачів) дисципліни; до переліку входять як дисципліни, що задумувалися лише як вибіркові, так 
й обов'язкові дисципліни усіх інших спеціальностей та рівнів, які можуть бути кадрово та організаційно забезпечені вибірково;
2) на момент вступу здобувачі отримують загальні роз'яснення щодо самих понять “індивідуальна освітня траєкторія”, “індивідуальний навчальний план” 
(куратор академічної групи, гарант освітньої програми);
3) деканат факультету разом із куратором інформують здобувачів вищої освіти про терміни, впродовж яких здійснюється вибір навчальних дисциплін та, за 
потреби, організовують зустрічі з викладачами, дисципліни яких є у запропонованому переліку;
4) у встановлені п. 2.3 Порядку терміни здобувачі вищої освіти подають до деканату заяви, в яких із запропонованого переліку дисциплін вільного вибору 
студентів зазначають навчальні дисципліни для включення їх до індивідуального навчального плану; вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених ОППГРС 
та індивідуальним навчальним планом, повинен становити не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 
освіти; мінімальна чисельність здобувачів для вивчення вибіркових дисциплін становить 10 осіб (або у кількості студентів однієї академічної групи); якщо на 
вибіркову дисципліну записалась недостатня чисельність здобувачів (менше 10 осіб), ця дисципліна оголошується як така, на яку запис не відбувся і в цьому 
випадку відбувається коригування індивідуального навчального плану;
5) у кінці навчального року відбувається опитування здобувачів щодо визначення мотивації та рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін 
(https://forms.gle/84sobSKhutcMj9jN7, результати опитування здобувачів ОППГРС - http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-
spravi/opituvannja/); 
6) у 2 семестрі першого року навчання зі здобувачами починає працювати Центр міжнародної освіти та співпраці, який орієнтує їх на програми академічної 
мобільності та закордонні стажування.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка здобувачів регламентується Положенням про організацію і проведення практики здобувачів вищої освіти ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Practik.pdf) і спрямована на закріплення теоретичних знань, набуття 
відповідних компетентностей, удосконалення практичних навичок та умінь за ОППГРС.
У навчальному плані ОППГРС передбачена практика загальним обсягом 13,5 кредитів на 1, 2, 3 і 4 курсах навчання, зокрема: навчальна (3 кредити), технологічна 
(3 кредити), виробнича (3 кредити) і фахова (4,5 кредитів). Базою навчальної практики є навчальний туристичний центр кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи, технологічної – виробничі ділянки їдальні ЛТЕУ, виробничої та фахової – матеріально-технічна база готельно-ресторанних підприємств, з 
якими укладено угоди про співпрацю.
З метою моніторингу якості практичної підготовки здобувачів проводиться їх опитування (https://forms.gle/FhusE4LgWqvabXP87).
Під час навчання проводяться навчальні екскурсії у готельно-ресторанні підприємства, майстер-класи та лекції з фахівцями готельно-ресторанної справи.
Відповідно до Положення про впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти у ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_DualOsvita.pdf) здобувачі можуть навчатися за дуальною формою, 
скористатися можливістю проходження закордонної позакредитної практики.

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
Для випускників ОППГРС соціальні навички є особливо важливими, оскільки фахівці індустрії гостинності мають демонструвати ввічливість, люб’язність, 
толерантність, комунікативність, емпатію, уміння налагоджувати співробітництво тощо. Неодмінними є також критичне мислення та креативність.
Навчання на ОППГРС дозволяє здобути соціальні навички як через освітні компоненти, що формують основні загальні компетентності ("Історія української 
державності", "Філософія", "Політологія", "Логіка", "Іноземна мова", "Комунікаційні технології", "Конфліктологія та теорія переговорів"), так і опосередковано – 
через фахові освітні компоненти, зокрема "Організація готельного господарства", "Організація ресторанного господарства", "Менеджмент підприємств", "Кухні 
народів світу", на заняттях з яких необхідними компонентами є робота в команді, уміння вирішувати конфліктні ситуації тощо.
Здобувачі мають можливість (і користають з нею) брати участь в численних соціальних і волонтерських програмах, часто стають їх ініціаторами, допомагають у 
проведенні університетських наукових та культурно-масових заходах, що постійно висвітлюється у соцмережах (https://www.facebook.com/turyzmgrs/) та в газеті 
ЛТЕУ “Студентський меридіан” (http://www.lute.lviv.ua/universitet/studentskii-meridian/?L=22).

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 розділу 14 Положення про освітній процес ЛТЕУ встановлено загальні вимоги щодо співвіднесення обсягу освітніх компонент із фактичним 
навантаженням здобувачів вищої освіти, зокрема:
- загальний обсяг кредитів за програмою 240 (1 кредит – 30 год.), по 60 кредитів у кожному навчальному році;
- протягом семестру здобувачі освоюють не більше 8 освітніх компонент, включно з курсовими роботами і практикою;
- частка аудиторних годин, відведених за освітньою компонентою становить не більше 50% від загальної кількості годин (але не менше 1/3);
- аудиторне тижневе навантаження студента визначається навчальним планом в межах 18-26 год.;
- навчальний день здобувача включає не більше 6 академічних годин аудиторної роботи;
- навчальний тиждень складається з 30 академічних годин аудиторної роботи, в тому числі індивідуальної (1 кредит ЄКТС) та 15 академічних годин  (0,5 кредита 
ЄКТС), відведених на самостійну роботу, підготовку курсових робіт тощо.
Дотримання цих вимог при складанні навчальних планів контролюється навчальним відділом ЛТЕУ.
Відділ моніторингу якості освіти та акредитації регулярно проводить опитування здобувачів щодо визначення рівня їх навантаження 
(https://forms.gle/rpQWoVPkGPwVhJvP6; http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/).
Питання реального обсягу навантаження обговорюють зі студентами куратор академічної групи, викладачі та гарант програми, результати якого виносять на 
засідання кафедри.

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
Відповідно до Положення про впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти у ЛТЕУ здобувачі мають можливість навчатися за дуальною 
формою, яка передбачає поєднання теоретичного навчання в ЛТЕУза встановленим розкладом з практичною підготовкою на підприємстві.
Серед здобувачів ОППГРС немає таких, що навчаються за програмою дуальної освіти. 
Разом з тим, на ОППГРС реалізуються елемент дуальної освіти, а саме:
- робочими програмами окремих освітніх компонент передбачено навчальні екскурсії у підприємства готельно-ресторанного господарства, під час яких здобувачі 
мають можливість набути практичних навичок фахової діяльності;
- здобувачі можуть поєднувати навчання з роботою за фахом, маючи право на навчання за індивідуальним графіком 
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(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf). 

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
http://www.lute.lviv.ua/admissions/rules/?L=376; 
http://www.lute.lviv.ua/admissions/documents/osnovni-polozhennja-pravil-priiomu/?L=914;
http://www.lute.lviv.ua/admissions/documents/licenziini-obsjagi-priiomu/?L=376;
http://www.lute.lviv.ua/admissions/vstupni-viprobuvannja/perelik-konkursnikh-predmetiv/?L=914

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Правила прийому розробляються приймальною комісією ЛТЕУ відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО України та затверджуються вченою радою ЛТЕУ.
Для вступників на базі загальної середньої освіти ЛТЕУ обрано перелік сертифікатів, відповідний бал ЗНО та коефіцієнти, а саме:
Українська мова та література 100/0,3
Історія України 100/0,3
Географія або іноземна мова 100/0,3
Ефективним способом для формування вмотивованих та здатних до навчання здобувачів є зарахування на безкоштовне навчання до ЛТЕУ абітурієнтів з середнім 
балом сертифікатів ЗНО 170 і більше.
Для абітурієнтів, які вступають до ЛТЕУ на базі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра) передбачено фахове вступне випробування для 
встановлення рівня початкових (вхідних) компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання на ОППГРС. Програма фахового вступного випробування 
складається фаховою екзаменаційною комісією за погодження з гарантом програми і щорічно перед початком вступної компанії переглядається 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/Prog_vstup_vuprob/2019/1-SNT/241_STN.pdf). Після зарахування на навчання, здобувачам визнається та 
перезараховується відповідна кількість кредитів ЄКТС, отриманих за попереднім рівнем освіти (Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів 
ЄКТС при вступі на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра), 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/LAC_Documents/Polozhennya/Polozhennja_pro_perezarakh.pdf)

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність 
для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, регламентується Положенням про порядок 
перезарахування результатів навчання у ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Pererazarah.pdf); Положенням 
про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_AkadRizn.pdf) 
та Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_AkademMobil.PDF). 
Визнання кредитів та результатів навчання для цілей мобільності здійснюється на підставі: каталогів курсів; договору про навчання; договору про 
практику/стажування; академічної довідки; сертифікату про практику/стажування.
Поінформованість здобувачів про можливість визнання результатів навчання забезпечується наявністю відповідної нормативної бази у вільному доступі на сайті 
ЛТЕУ та ознайомленням з документами під час оформлення договору про навчання.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?
Практика застосування правил визнання результатів навчання на ОППГРС використовувалася тільки при вступі на ОППГРС на основі диплому освітньо-
кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та результатів вступних випробувань. При цьому ЛТЕУ може визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 
максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти, а за його відсутності – не більше 120 кредитів ЄКТС. Здобувачі, які вступили на навчання за ОППГРС, 
були зараховані на третій курс із нормативним терміном навчання.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу?
На сьогодні ЛТЕУ не визнає результати навчання, які отримані у неформальній освіті, через відсутність відповідного нормативного врегулювання на 
загальнонаціональному рівні.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Практика застосування правил визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, для здобувачів ОППГРС  відсутня.

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
Основні форми та методи навчання наведено в розділі 12 Положення про організацію освітнього процесу в ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf), а саме: навчальні заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи.
НПП обирають методи та засоби навчання, що забезпечують якість освітнього процесу та сприяють досягненню програмних результатів навчання; пояснюються в 
робочих програмах освітніх компонент. 
До основних методів навчання і викладання за ОППГРС відносяться: традиційні (практичний, наочний, словесний) та інноваційні інтерактивні (дискусії, виконання 
ситуаційних завдань, в т.ч. з використанням спеціалізованого устаткування та обладнання, робота в команді, рольові ігри, майстер-класи, навчальні екскурсії у 
діючі готельно-ресторанні підприємства тощо).
Для більшого розуміння здобувачами взаємозв’зку між програмними результатами навчання та формами і методами навчання в ЛТЕУ прийнято Положення про 
силабус навчальної дисципліни ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Silabus.pdf), які будуть впроваджені в 
освітній процес з 2020/2021 н.р. Для апробації цього положення були розроблені проекти силабусів з навчальних дисциплін, передбачених ОППГРС у другому 
семестрі 2019/2020 н.р. (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/silabusi/).

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?
Для реалізації форм і методів навчання і викладання у межах студентоцентрованого підходу розроблені документи: навчальний план, робочі програми дисциплін, 
розклади атестаційних тижнів (сесій), навчальні матеріали (далі - НМ). НМ розміщуються у веб-центрі ЛТЕУ (http://virt.lac.lviv.ua/), до якого здобувачі мають доступ 
протягом всього терміну навчання . Розміщення НМ у веб-центрі ЛТЕУ регулюється Положенням про використання технологій дистанційного навчання 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_VikorDistTehn.PDF) та Положенням про курси дисциплін з використанням 
технологій дистанційного навчання (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF). Крім того, всі НМ 
друкуються у видавництві ЛТЕУ і використовуються під час занять.
Студентоцентрований підхід до навчання забезпечується вибором індивідуальних завдань, тем курсових робіт, баз практики, вибіркових дисциплін.
Зворотній зв’язок із здобувачами забезпечується шляхом проведення періодичного моніторингу ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання 
принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу (https://forms.gle/fXoM67UbSDPnELKC8, звіт про результати моніторингу здобувачів ОППГРС - 
http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/), анкетування здобувачів “Викладач очима студентів” 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Anketuvania/2019_AnketStud.pdf). 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи
Методи навчання і викладання на ОППГРС дозволяють реалізуватися принципам академічної свободи, оскільки передбачається їх максимальна варіативність, 
урахування свободи слова і творчості, а саме:
- здобувачі мають право обрати питання до обговорення на семінарських заняттях, теми індивідуальних науково-дослідних завдань, теми курсових робіт, 
самостійно обирають місця проходження практики; 
- здобувачі мають право навчатися за програмою академічної мобільності (Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ЛТЕУ, 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_AkademMobil.PDF), переводитися на індивідуальний графік навчання 
(Положення про навчання за індивідуальним графіком у ЛТЕУ, http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf), 
обирати денну або заочну форми навчання;
- НПП мають право обирати методи та засоби навчання, які забезпечують високу якість освітнього процесу, що реалізується  при складанні робочих програм 
навчальних дисциплін і безпосередньо у викладацькій роботі;
- НПП використовують індивідуальний підхід у виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту студентів, рівня їх підготовки, 
інтересів, психологічних особливостей тощо; проводять дискусії, пропонують завдання на вибір здобувача
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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 *
Інформація учасникам освітнього процесу щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання доводиться шляхом:
1) оприлюднення ОППГРС на сайті ЛТЕУ для ознайомлення з нею абітурієнтів, які планують навчатися за програмою;
2) ознайомлення здобувачів зі змістом ОППГРС гарантом та куратором академічної групи на початку навчання (вересень першого навчального року);
3) ознайомлення здобувачів зі змістом робочих програм (сулабусом) освітніх компонент на першому лекційному/семінарському занятті, що дає можливість 
заздалегідь ознайомити їх з очікуваними результатами навчання та критеріями оцінювання у межах окремих компетентностей за дисципліною. 
4) здобувачі мають можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін до початку запису на них;
5) отримавши доступ до веб-центру ЛТЕУ, здобувачі можуть самостійно ознайомитися зі змістом робочої програми освітньої компоненти (силабусом) та 
відповідним навчально-методичним комплексом, самостійно опрацювати лекційний матеріал, виконати завдання, пройти тестування.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
В освітній діяльності на ОППГРС використовуються такі елементи досліджень: виконання курсової роботи за фаховими освітніми компонентами; публікація тез 
доповідей у збірниках, які видаються за результатами проведення наукових заходів; участь у конференціях; підготовка наукових доповідей відповідно до 
програми роботи наукового студентського гуртка при кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи (згідно Положення про студентський науковий гурток при 
кафедрі ЛТЕУ http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_StudGurtok.pdf).
З метою забезпечення умов для реалізації творчих можливостей студентської молоді в ЛТЕУ створено студентське наукове товариство 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Docs/POLOZHENNJA__SNT.pdf), яке співпрацює з кафедрами та Радою молодих вчених ЛТЕУ 
щодо інформаційної підтримки наукової діяльності та її координації. На рівні факультету теж діють студентські наукові товариства 
(http://fakultet.site/nauka/studentska-nauka/).
До реалізації принципу поєднання навчання і досліджень залучаються здобувачі ОППГРС, які спільно з викладачами кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи виконують дослідницькі роботи в межах науково-дослідної теми “Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності” 
(реєстраційний номер 0117U002091). 
Під керівництвом НПП здобувачі за ОППГРС щороку приймають участь у науково-практичних конференціях різного рівня, що відображається у звітах з наукової 
роботи відповідних кафедр. Так, за час свого існування, випускова кафедра туризму та готельно-ресторанної справи провела дві міжнародні науково-практичні 
конференції (“Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука практика” (31.10-01.11.2018 р.) та “Інновації, тренди та перспективи індустрії 
гостинності” (12.12.2019 р.), за матеріалами яких опубліковано 12 тез доповідей, співавторами яких були здобувачі ОППГРС. 
На замовлення стейкхолдерів студенти виконують дослідження тенденцій розвитку ринку чи конкретних його учасників. Так, у жовтні-листопаді 2017 р. на 
замовлення Hotek Hospitality Group (постачає різні інноваційні електронні карткові системи, дверні механізми, сейфи та інше обладнання й інвентар для готельного 
бізнесу) групою здобувачів ОППГРС було проведено опитування готельних підприємств м. Львова щодо обізнаності та зацікавленості продукцією замовника. У 
липні 2017 р. під час практики здобувачам було запропоновано провести опитування гостей готелю “Дністер”.
Дослідницькі та наукові досягнення студентів та НПП кафедри доступні на сайті університету (розділ “Новини”) та факультету товарознавства, управління та 
сфери обслуговування (http://fakultet.site/), на офіційній сторінці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/naukova-dijalnist/?L=182) та Facebook сторінці 
(https://www.facebook.com/turyzmgrs/) 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових 
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Структура та порядок формування освітніх компонент ОППГРС регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про комплекс 
навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennja_pro_kompleks_navchalno-metodichnogo_zabezpechennja.pdf), Положенням 
про робочу програму навчальної дисципліни 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennja_pro_robochu_programu_navch_disc.pdf), Положенням про силабус 
навчальної дисципліни (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Silabus.pdf).
Процедура внесення змін та оцінка якості оновлення змісту освітніх компонент здійснюється відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Yakist_Osvity.pdf) та 
Програми забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти в ЛТЕУ на 2019-2923 рр. 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Programa_Yakist_Osvity.pdf).
Завдання з оновлення змісту освітніх компонентів фіксується в індивідуальних планах НПП. Зазначені в робочій програмі оновлені структурні компоненти 
затверджуються на засіданні кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна. 
НПП мають можливість оновлювати зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик таким чином: через підвищення кваліфікації; 
стажування в вітчизняних ЗВО чи за кордоном; участь у міжнародних науково-практичних конференціях; публікації у періодичних виданнях, включених до 
наукометричних баз даних SCOPUS/Web of Science тощо.
Так, проф. Мельник І.М. після проходження Практичного курсу гостинності в готелі “Хілтон-Київ” оновила ОК "Організація готельного господарства” в частині 
застосування сучасних методик реєстрації гостей в готелі, а після проходження базового курсу Amadeus – до теми “Організація бронювання номерів (місць) в 
готельних підприємствах” включено практичні завдання щодо роботи в цій системі. Ст. викладач Полотай Б.Я. після відвідування практичних майстер-класів First 
Culinary School оновила зміст тем лабораторних занять “Італійська кухня”, “Французька кухня”. Вивчення сучасних підходів щодо ресторанних технологій сприяло 
включенню в ОК “Організація ресторанного обслуговування” (проф. Гірняк Л.І.) в темі “Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування 
споживачів у закладах ресторанного господарства” питання щодо інноваційного обладнання торговельних залів.
Необхідність оновлення змісту освітніх компонентів може бути ініційована гарантом ОППГРС за рекомендацією стейкхолдерів, або відділом моніторингу якості 
освіти та акредитації ЛТЕУ за результатами моніторингу рівня задоволення здобувачів вищої освіти наданням освітніх послуг 
(https://forms.gle/29zWRnzWhWgupepX9).  

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності ЛТЕУ передбачена Стратегією інтернаціоналізації Львівського торговельно-економічного університету 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Viddil_Mizhnar_Zvjazkiv/Docs/2017_Strategia.pdf).
Складовими інтернаціоналізації діяльності ЛТЕУ є: ініціація заходів, спрямованих на розвиток інтернаціоналізації; викладацька мобільність; участь у 
відеоконференціях, міжнародних конференціях, міжнародних наукових проектах, проведення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій; створення 
спільних міжнародних освітніх програм; наявність міжнародного контенту в змісті дисциплін; читання лекцій на іноземних мовах; мовна підготовка іноземних та 
вітчизняних студентів; навчання іноземних студентів, студентська мобільність; участь у спільних освітніх програмах 
За налагодження та координацію співробітництва ЛТЕУ із закладами освіти, науковими центрами та іншими міжнародними організаціями зарубіжних країн; збір та 
аналіз інформації щодо проектів та грантів міжнародних організацій і вищих закладів освіти зарубіжних країн відповідає Центр міжнародної освіти та співпраці 
(http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/centr-mizhnarodnoji-osviti-ta-spivpraci/?L=52.
В 2019 р. укладено угоди про співробітництво з Вищою школою готельно-ресторанного бізнесу та Вищою школою торгівлі та послуг (м. Познань, Польща) і 
проводиться організаційна робота щодо впровадження на ОППГРС навчання за подвійним дипломом.

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 
навчання?
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу та Положенням про порядок оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OcinZnanUmin.PDF) для оцінювання навчальних досягнень здобувачів за 
ОППГРС застосовуються такі рівні контролю: самоконтроль, кафедральний (факультетський) та ректорський. 
Самоконтроль – самостійне оцінювання своїх знань здобувачами (в навчальних посібниках, методичних рекомендаціях до практичних (лабораторних) робіт 
передбачаються питання для самоконтролю). 
Кафедральний контроль здійснюється у вигляді поточного, рубіжного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача до виконання конкретних видів навчальної діяльності; є основою для отримання здобувачем заліку 
чи допуску до складання екзамену. Однією з форм поточного контролю є факультетський проміжний контроль, який проводять на підставі розпорядження декана 
факультету, а його результати формуються шляхом оцінювання кожної навчальної дисципліни певним балом за 100-бальною шкалою оцінювання.
Рубіжний контроль – це контроль знань здобувачів після вивчення логічно завершеної частини навчальної дисципліни відповідно до робочої програми, є 
необхідним елементом поточного контролю. Частота його проведення визначається НПП з урахуванням змісту та структури дисципліни та вказується у її робочій 
програмі (силабусі). 
Підсумковий контроль проводиться для оцінки результатів навчання на певному рівні вищої освіти (державна атестація) або на його окремих завершених етапах 
(семестровий контроль). Семестровий контроль проводиться у формах диференційованого заліку (заліку) або екзамену. Завдання, які виносяться на екзамен 
(екзаменаційні білети) затверджуються на засіданні кафедри. Підсумковий контроль у формі диференційованого заліку (заліку) здійснюється на основі 
результатів поточного і рубіжного контролю. Атестація здобувачів на ОППГРС здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену, який передбачає 
комп’ютерне тестування та виконання комплексного ситуаційного завдання, екзаменаційною комісією, робота якої регулюється Положенням про порядок 
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Ekzam_Komisii.pdf). 
Ректорський контроль якості навчання проводиться з метою оцінки якості освітнього процесу, його процедура  регламентується Положенням про організацію 
ректорського контролю якості навчання 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_Polozenna_pro_organizatsiy_rektorskogo_kontroly_jakosti_navchannja_studentiv.pdf),
Положенням про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти (проведення ректорських контрольних робіт) 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OcinZalishZnan.pdf).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
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освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується наступною системною 
роботою:
- ґрунтовним підходом кафедр до їх планування і формування (на засіданнях кафедр розглядаються навчально-методичні рекомендації для поточного і 
семестрового контролю, затверджуються тестові завдання та екзаменаційні білети, аналізуються результати екзаменаційних сесій);
- наскрізною роз’яснювальною роботою зі студентами (на початку навчання гарантом ОППГРС та куратором академічної групи; на першому занятті з освітньої 
компоненти викладач інформує здобувачів про схему нарахування балів, види робіт, які будуть оцінюватися, та критерії оцінювання).
Здобувачі освіти мають бути ознайомлені з набраними балами до початку екзаменаційної сесії, а також з поточними балами – протягом семестру.
Валідність контрольних заходів оцінюється на підставі анкетування здобувачів щодо визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів 
(https://forms.gle/ZDCr3sAfTCEUjMs26, результати анкетування здобувачів ОППГРС - http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-
spravi/opituvannja/), результати якого враховуються при плануванні педагогічного навантаження викладача, розробці навчальних планів та освітніх програм.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться здобувачам у такий спосіб:
- на початку навчання за ОППГРС гарант програми і куратор академічної групи роз’яснює суть різних форм контролю, систему нарахування балів та критерії 
оцінювання;
- на першому лекційному занятті з навчальної дисципліни викладач ознайомлює здобувачів з видами робіт, які підлягають оцінюванню; змістом, структурою, 
формою екзаменаційної роботи, системою й критеріями її оцінювання;
- на початку кожного навчального року на сайті ЛТЕУ подається інформація про графік освітнього процесу 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/2017-2018_GrafikiNavchProces/navch.grafik.pdf), де зазначаються календарні терміни 
підсумкового контролю та атестації випускників; 
- на інформаційній дошці факультету Товарознавства, управління та сфери обслуговування ця інформація дублюється;
- графік проведення ректорського контролю знань доводиться до відома здобувачів не пізніше, ніж за 10 днів до його проведення;
- семестровий контроль та підсумкова атестація проводиться згідно з розкладом, що доводиться до відома здобувачів і викладачів не пізніше, ніж за місяць до 
початку сесії (http://fakultet.site/studentam/rozklady/);
- графік захисту курсових робіт та звітів з практики розробляється кафедрою і доводиться до відома здобувачів не пізніше, ніж за 10 днів до початку роботи 
комісії з захисту.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?
Затверджений стандарт вищої освіти для спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” відсутній. Проте в оприлюдненому проекті цього стандарту 
рекомендувалася атестація здобувачів у формі захисту кваліфікаційної роботи та/або комплексного кваліфікаційного екзамену. 
ОППГРС передбачено комплексний кваліфікаційний екзамен.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами:
1) Положення про організацію освітнього процесу (п.12.3; 13.1; 13.2);
2) Положення про порядок оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти ЛТЕУ;
3) Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів;
4) Положенням про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти (проведення ректорських контрольних робіт);
4) Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії.
Всі документи доступні на офіційній веб-сторінці ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/?L=110), про що здобувачів 
інформують гарант ОППГРС, куратор академічної групи, НПП та працівники деканату факультету.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? 
Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП
Процедурами забезпечення об’єктивності проведення підсумкового контролю є: перевірка знань студентів у формі тестів із застосуванням комп’ютерної програми 
“TEST-2003”; за можливості екзамени проводяться у письмовій формі; залучення до державної атестації сторонніх осіб; захист курсових робіт та звітів з практики 
в комісії, яка затверджується завідувачем кафедри; перевірка  курсових робіт на плагіат.
Норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та спілкування академічної спільноти ЛТЕУ закріплені в Положенні про корпоративну культуру 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KorporKult.pdf), Положенні про дотримання принципів академічної 
доброчесності (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobrochesnist.pdf). 
Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється відповідно до Положення про розв'язання конфліктних ситуацій 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KonfltSituac.pdf) та Порядку врегулювання конфліктних ситуацій 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/2019_PoridVregKonf.PDF).
Проводиться анонімне опитування здобувачів “Викладач очима студентів” 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Anketuvania/2019_AnketStud.pdf). 
На ОППГРС випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних 
правил на ОП
Порядок проходження контрольних заходів регулюється Положенням про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KontrZahod.pdf), відповідно до якого:
- академічна заборгованість здобувача з навчальної дисципліни виникає, якщо він за результатами поточного контролю оцінювання отримав 1-34 бали і не був 
допущений до підсумкового контролю; не з’явився на екзамен і не надав відповідного виправдовуючого документа; за результатами семестрового контролю 
отримав оцінку “незадовільно” (FX або F);
- здобувач, який має більше 2-х академзаборгованостей відраховується з ЛТЕУ; не більше 2-х – може ліквідувати їх у визначені терміни, пересклавши атестацію в 
установленому порядку (за умови отримання незадовільної оцінки FX) або пройшовши повторне вивчення дисципліни (за умови отримання незадовільної оцінки 
F);
- перескладання заліків, екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачу, другий − комісії, яка створюється за 
розпорядженням декана факультету. 
- за наявності поважних причин окремим здобувачам може бути встановлено індивідуальний графік складання заліків та іспитів.
На ОППГРС є приклади встановлення індивідуальних графіків складання екзаменів та іспитів здобувачами, які направляються на закордонну практику, та 
процедура повторного вивчення дисциплін, за якими отримано незадовільні оцінки F для ліквідації академзаборгованості.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 
застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до Положенням про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти ЛТЕУ здобувач, який не погоджується з оцінкою, отриманою 
під час семестрового підсумкового контролю, має право звернутися в деканат факультету в день оголошення результатів підсумкового оцінювання з 
вмотивованою заявою. З метою захисту прав здобувачів щодо оскарження оцінки з дисципліни і у випадку виникнення конфліктних ситуацій створюється 
апеляційна комісія в складі п'яти осіб для проведення повторного диференційованого заліку або іспиту, до якої входять: завідувач кафедри, викладачі відповідної 
кафедри, представники деканату, студентської ради факультету. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі її засідання із висновками щодо оцінювання 
екзаменаційних відповідей  здобувача і підписується усіма членами комісії. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з двох 
рішень:
− “попереднє оцінювання знань здобувача на екзамені (диференційованому заліку) відповідає рівню якості його знань з даної навчальної дисципліни і не 
змінюється“;
− “попереднє оцінювання знань здобувача на екзамені (диференційованому заліку) не відповідає рівню якості його знань з даної навчальної дисципліни і 
заслуговує іншої оцінки (вказується нова оцінка відповідно до діючої в ЛТЕУ шкали оцінювання результатів підсумкового контролю), але не нижчої за отриману на 
екзамені (диференційованому заліку).
Приклади застосування даних процедур на ОППГРС відсутні.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти ЛТЕУ закріплені Положенням про дотримання 
принципів академічної доброчесності (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobrochesnist.pdf), а 
також Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних працівників 
та здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/PologenniaPlagiat.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
Інструментами виявлення академічної недоброчесності для здобувачів вищої освіти за ОППГРС є перевірка курсових робіт на плагіат, дії НПП та керівництва ЛТЕУ 
щодо унеможливлевання списування, фабрикації та фальсифікації як зі сторони студентів, такі і НПП.
ЛТЕУ використовує систему виявлення текстових збігів/запозичень Unicheck.
Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат курсових робіт регламентується розділом 6 Положення про запобігання та виявлення 
академічного плагіату.
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Дії НПП щодо унеможливлення списування, фабрикації та фальсифікації здобувачами:
- чітке інформування здобувачів про неприпустимість списування та покарання, за умови його виявлення (повторна здача, зміна завдання);
- розробка тематики та змісту завдань, які вимагають творчого індивідуального підходу до їх виконання.
Дії щодо унеможливлення списування, фабрикації та фальсифікації науково-педагогічним персоналом:
- на рівні кафедр проводиться взаємовідвідування занять з подальшим їх обговоренням на предмет запозичення навчального матеріалу;
- проведення відкритих факультетських (університетських) лекцій;
- створення Комісії з питань академічної доброчесності та етики ЛТЕУ, яка наділена правом розглядати заяви щодо порушення академічної доброчесності та 
надавати пропозиції щодо накладання відповідних санкцій.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в ЛТЕУ через постійну роз’яснювальну роботу серед здобувачів з залученням членів Комісії з 
питань академічної доброчесності та етики, а також шляхом консультування щодо вимог з написання письмових робіт із наголошенням на принципах 
самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, правил опису джерел та оформлення цитувань. Систематично НПП 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи проводять роз’яснювальну роботу щодо академічної доброчесності зі здобувачами.
В ЛТЕУ проводиться опитування здобувачів (https://forms.gle/UvS4sdswLudDuaV16) та науково-педагогічних працівників (https://forms.gle/rTMuaH1XixDBFB5s7) на 
предмет обізнаності, рівня популяризації та реагування на прояви академічної недоброчесності. Результати опитування здобувачів ОППГРС щодо цього подаються 
на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/)

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти 
відповідної ОП
Відповідно до Положенням про дотримання принципів академічної доброчесності за порушення правил академічної доброчесності можуть притягуватися до таких 
форм відповідальності:
- здобувачі вищої освіти: попередження, повторне проходження оцінювання, повторне проходження навчального курсу, відрахування зі складу здобувачів;
- НПП: дисциплінарна; адміністративна; кримінальна; відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого 
наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України. Порушення норм цього Положення передбачає 
накладання санкцій, в т.ч. звільнення з ЛТЕУ, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності
Відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти та НПП за ОППГРС не зафіксовано. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
Згідно Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Konkurs_Posad_N.pdf) на вакантні посади обирають осіб, які мають 
наукові ступені або вчені звання, освітній рівень магістра і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають встановленим вимогам. Положенням 
передбачена відповідна процедура відбору кандидатур, яка в тому числі включає і проведення оцінювання їх професійного рівня. 
При виборі НПП, які читатимуть навчальні дисципліни на ОППГРС, враховуються результати рейтингового оцінювання його діяльності згідно відповідного 
Положення (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2017_PologenReitingOcin.pdf), до якого входять результати анкетування 
здобувачів вищої освіти.
Серед проблем існуючої системи оцінки рівня професійної кваліфікації викладачів можна зазначити, що вона не завжди може вважатися повною мірою 
об’єктивною через: оцінка професійної майстерності здійснюється на основі одного спеціально підготовленого відкритого заняття, яке оцінюється колегами, які 
самі згодом оцінюватимуться цим викладачем; неможливість всебічного оцінювання з причини вузької спеціалізації деяких фахівців.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавці до організації та реалізації освітнього процесу залучаються таким чином:
- при організації і проведенні практик як бази для проходження практичної підготовки 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Praktika/2019_PerelikBazPrakt.pdf);
- для проведення аудиторних занять, майстер-класів (інформація про такі заходи висвітлюється на офіційному веб-сайті ЛТЕУ (наприклад, за 28.03.19; 22.05.19; 
28.10.19) , фейсбук-сторінці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи);
- спільні зустрічі роботодавців та здобувачів під час участі в професійних заходах, виставках (HoReCa, виставка готельно-ресторанного бізнесу, конкурс “Дні 
української кухні”);
- участь представників роботодавців у складі робочої групи з якості ОППГРС (О.Ланда, засновниця та керуюча партнерка закладів єврейської кухні; О.Гагаріна – 
заступник генерального директора ПрАТ ТГК “Дністер”).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців
Професіонали-практики та представники роботодавців залучаються до:
- проведення навчальних екскурсій безпосередньо на підприємстві (О. Гагаріна – заступник генерального директора ПрАТ ТГК “Дністер”; Н. Порановч – ПП 
“Древній ґрад”; Б.Івашків – заступник Голови правління ТОВ “Туристична фірма “Львів-Супутник” та інші);
- проведення майстер-класів (Є. Клопотенко  – “Психологія їжі та українська кухня для майбутніх поколінь”, Д. Король – “Нова українська кухня”, Н. Хрип’як – 
“Проведення дегустаційної оцінки столових виноградних вин”);
-  оновлення та перегляду ОППГРС, надають рекомендації, які обговорюються на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи; 
- роботи екзаменаційних комісій як їх голови.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння
Професійний розвиток викладачів є елементом системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Процедура, види, форми, обсяг, періодичність та умови 
підвищення кваліфікації й стажування науково-педагогічних працівників ЛТЕУ регулюються Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-
дослідних працівників ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Docs/POLOZHENNJA__stazhuvannja.pdf). 
Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування (в тому числі закордонне); участь в семінарах, 
вебінарах, тренінгах, майстер-класах; участь в програмах академічної мобільності).
Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше, ніж один раз на п’ять років. 
Моніторинг рівня професіоналізму викладача здійснюється шляхом визначення рейтингів науково-педагогічних працівників 
(http://www.lute.lviv.ua/osvita/monitoring-jakosti-osviti/reitingi-npp/?L=972).
Всі НПП випускової кафедри пройшли стажування терміном 6 місяців у вітчизняних ЗВО за профілем навчальних дисциплін, що ними викладаються.
Проф. Барна М.Ю. і проф. Мельник І.М. пройшли курс практичної гостинності, організований керівництвом готелю “Хілтон-Київ” та базовий курс по вивченню 
системи Amadeus.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи розвиток викладацької майстерності відбувається протягом навчального року згідно з графіком 
взаємовідвідуваня занять викладачів та завідувача кафедри, а також згідно з графіком проведення відкритих занять. Науково-методична рада факультету та 
ЛТЕУ регулярно організовує методичні семінари щодо сучасних методик викладання.
З метою мотивації високоефективної праці науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського та іншого персоналу; 
стимулювання всебічного розвитку здібностей і творчої ініціативи працівників; поліпшення якісних характеристик персоналу в ЛТЕУ запроваджено Положенням 
про матеріальне та моральне заохочення працівників ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_PologMaterZaohoch.PDF), відповідно до якого розроблена система 
матеріального (надбавки; доплати; премії; інші заохочувальні та компенсаційні виплати) та морального (оголошення подяки; нагородження грамотою; 
нагородження Почесною грамотою; присвоєння почесних звань) стимулювання.

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?
Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОППГРС цілей та програмних результатів навчання, оскільки їх планування здійснюється перспективно, 
передбачається планом роботи ЛТЕУ та уточнюються у кінці кожного фінансового року. Достатня розумність фінансування потреб регулюється фінансово-
господарським відділом за погодженням із ректором ЛТЕУ та гарантом програми.
Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо) забезпечують досягнення визначених ОППГРС цілей та програмних результатів 
навчання таким чином:
- бібліотечний фонд за спеціальністю відповідає Ліцензійним умовам;
- переплачуються основні фахові та профільні видання зі спеціальності;
- програмне забезпечення оформлене належним чином і допомагає набуттю відповідних компетентностей;
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- лабораторії та спеціалізовані аудиторії відповідають вимогам щодо підготовки фахівців готельно-ресторанної справи.
Інформація про фінансову діяльність, матеріально-технічне забезпечення подана на офіційному веб-сайті ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-
universitet/). 
Навчально-методичне забезпечення ОППГРС дає можливість досягти визначених цілей та результатів навчання завдяки його максимальній змістовій насиченості 
та постійному оновленню. Так, робочі програми навчальних дисциплін, матеріали для практичних занять, тестові завдання тощо проходять обговорення на 
кафедрі та методичну експертизу у відділі моніторингу якості освіти та акредитації.

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?
Адміністрація ЛТЕУ створює належні умови для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти. Доступ викладачів й здобувачів до інфраструктури 
(бібліотеки, читальних залів, спортивного залу, гімнастичної зали, приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять з тренажерним обладнанням, актової зали, 
комп’ютерних класів тощо) є безкоштовним. Усі корпуси ЛТЕУ, комп’ютерні класи, кафедри, деканати під’єднанні до єдиної комп’ютерної Інтернет мережі, крім 
того є зони вільного доступу Wi-Fi. Доступ до всіх інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОППГРС є 
безоплатним в межах ЛТЕУ.
Взаємодія здобувачів з адміністрацією з приводу виявлення їх потреб та інтересів відбувається через декана факультету, куратора групи, викладача; на 
загальних студентських зборах; проводиться опитування здобувачів. Більшість питань вирішується за безпосередньої участі органів студентського 
самоврядування. Проректором з навчально-виховної роботи у співпраці з студентським самоврядуванням організовуються та проводяться заходи, спрямовані на 
виявлення творчих можливостей здобувачів.
Також постійно проводиться робота по покращенню приміщень для перебування здобувачів у позанавчальний час. Так, в 2019 році проведено ремонт читального 
залу у корпусі на вул. У. Самчука, там же ж силами університету та студентського самоврядування організовано студентський відпочинковий простір.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 
здоров’я)?
Щорічно перед початком, а також протягом навчального року (за необхідності) в ЛТЕУ здійснюється оцінка технічного стану обладнання навчальних приміщень; 
вживаються заходи щодо приведення інженерно-технічних комунікацій та обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил та норм з охорони праці; 
забезпечується організація навчання та перевірка знань здобувачів вищої освіти та працівників ЛТЕУ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; спільно 
з представниками профспілкової організації здійснюється систематична оцінка умов праці та навчання; проводиться профілактична робота щодо запобігання 
травматизму серед здобувачів під час освітнього процесу. Усі здобувачі кожного року проходять інструктаж з безпеки життєдіяльності та охорони праці 
(вступний, первинний, позаплановий, цільовий). З метою медичного обслуговування осіб, що навчаються та працюють в ЛТЕУ функціонує медичний кабінет. 
Щодо психічного здоров’я, то про нього дбаємо насамперед через створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки. Крім того, в ЛТЕУ 
працює психолог (http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/psikholog-osvitnii-ombudsmen/?L=722), який надає здобувачам і НПП відповідну психологічну допомогу.

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?
ЛТЕУ надає здобувачам вищої освіти всебічну підтримку. Одним із базових принципів освітньої діяльності закладу є студентоцентрований підхід.
Організаційна та освітня підтримка: створено відповідне матеріально-технічне та начально-методичне забезпечення; впроваджуються інноваційні навчальні 
технології та електронне супроводження освітньої діяльності; є можливість реалізувати право на участь у програмах академічної мобільності, здійснювати 
навчання за індивідуальним планом. Забезпечуються зворотній зв’язок між учасниками освітнього процесу (студентський моніторинг якості освіти, щотижневі 
кураторські години, систематичні опитування). 
Основними напрямами роботи з соціальної підтримки є соціальний захист, поліпшення побутових умов у гуртожитках, організація оздоровлення та відпочинку. 
ЛТЕУ надає матеріальну допомогу малозабезпеченим здобувачам вищої освіти з пільгових категорій, на оздоровлення, у зв’язку з важким матеріальним 
становищем; премії здобувачам за успіхи в навчанні, активну участь у науковій, громадській та спортивній діяльності, перемогу в наукових і культурних 
конкурсах.  
Інформаційна підтримка здійснюється на рівні всіх структурних підрозділів університету на його офіційному веб-сайті та сторінках в соціальних мережах 
(Facebook та Instagram), де відображена інформація щодо їх освітньої, наукової, виховної, організаційної роботи, а також заходів, що проводяться в межах 
структурного підрозділу (кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-
spravi/?L=794).
Консультативна підтримка надається на рівні всіх університетських підрозділів, наприклад, щотижневі консультації викладачів 
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/grafik-konsultacii/), консультативна підтримка із працевлаштування 
(http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/pracevlashtuvannja/).  
Відповідно до Загальних рекомендацій до планування та організації роботи куратора академічної групи в ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_ZagRekKurator.PDF) працює інститут кураторства, який виступає важливим 
компонентом освітньо-виховного процесу для здобувачів та покликаний організувати й адаптувати їх в освітнє середовище. Саме під час кураторських годин 
(відповідно до графіку) проводяться бесіди щодо виявлення потреб та інтересів здобувачі, допомагає у їх взаємодії з структурними підрозділами ЛТЕУ. Робота 
куратора не йде в розріз зі студентським самоврядуванням, а доповнює його, утворюючи єдину демократичну виховну систему. 
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою визначається  за результатами їх опитування (https://forms.gle/29zWRnzWhWgupepX9). Результати 
опитування здобувачів ОППГРС - http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/?L=500.

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)
Організаційні засади інклюзивного навчання в ЛТЕУ зафіксовано в Порядку реалізації права на вищу освіту осіб з особливими освітніми потребами у ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OsobPotreb.pdf).
У правилах прийому до ЛТЕУ визначено категорії осіб з особливими освітніми потребами, які проходять вступні випробування у формі співбесіди або вступних 
іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання).
З метою організації інклюзивного навчання в ЛТЕУ створюється група психолого-педагогічного супроводу інклюзивних груп, яка здійснює навчально-
реабілітаційний супровід здобувачів з особливими освітніми потребами в ЛТЕУ, а саме навчально-організаційний, психолого-педагогічний та соціальний 
супроводи.
З метою створення належних умов для забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами в ЛТЕУ 
наявні: 
– вхід (за шириною), пристосований для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
– кнопки виклику при вході та на кожному поверсі, а також призначена наказом ректора відповідальна особа;
– пандуси з відповідним ухилом (максимальна висота підйому (маршу) пандуса не перевищує 0,8 м при ухилі не більше 8%);
– мобільні гусеничні сходові підіймачі типу "ROBY T09";
– спеціально обладнані приміщення для особистої гігієни;
– для незрячих осіб або осіб з порушенням зору інформаційні таблички з добре видимим контрастним шрифтом достатнього розміру та шрифтом Брайля.

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?
Освітня діяльність ЛТЕУ побудована на принципах дотримання цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, 
недискримінації, відкритості та прозорості. Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регулюють: Положення про розв’язання конфліктних ситуацій у ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KonfltSituac.pdf), Порядок врегулювання конфліктних ситуацій в ЛТЕУ 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/2019_PoridVregKonf.PDF), Положення про протидію торгівлі людьми 
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Pologennia_Prot_Torg_Ludmi.pdf) та Антикорупційна програма  
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/AntikorupPrograma.pdf). Наказом ректора №125/01 від 28.04.2016 р. призначена спеціальна особа 
з питань запобігання та виявлення корупції в ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2016_VijavKorup.PDF).
В ЛТЕУ сформувалась доброзичлива атмосфера, яка сприяє відсутності конфліктних ситуацій. Жодних випадків дискримінації (за будь-якою ознакою) або проявів 
сексуального домагання зафіксовано не було. У випадку виникнення подібних ситуацій кожен учасник освітнього процесу має змогу звернутися до адміністрації 
або відповідних служб.
З метою упередження їх проявів проводиться постійна робота щодо інформування працівників, здобувачів про роботу всіх структурних підрозділів, які сприяють 
вирішенню конфліктних ситуацій (відділ кадрів, студентська рада, деканати факультетів).
Для реалізації завдань із створення сприятливого соціально-психологічного клімату та сучасної системи запобігання конфліктам інтересів в межах ЛТЕУ 
запроваджено інститут освітнього омбудсмена (http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/osvitnii-ombudsmen/) – працівника ЛТЕУ, пріоритетом діяльності якого 
визначається політика сприяння захисту прав у сфері освіти здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛТЕУ, які мають право 
звернутися до освітнього омбудсмена зі скаргами про поновлення прав та захист законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями ЛТЕУ.
Скарга до освітнього омбудсмена може бути подана протягом року після виявлення порушення прав. До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в 
установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі. Скарга може бути подана окремою особою (індивідуальна скарга) або групою осіб 
(колективна скарга).
Скарга подається в письмовій або електронній формі. Письмова скарга подається особисто через канцелярію ЛТЕУ або поштою. Скарга в електронній формі 
надсилається на електронну адресу освітнього омбудсмена ЛТЕУ з використанням засобів електронного зв'язку за посиланням ombudsman@lute.lviv.ua. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 
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документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОППГРС регулюються: Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Yakist_Osvity.pdf) 
та Положенням про освітні програми ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitni_Programy.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 
вони були обґрунтовані?
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (СВЗЯ) є складовою Системи управління якістю ЛТЕУ, яка успішно 
сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) “Система управління якістю. Вимоги.” (http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-
pro-universitet/sistema-upravlinnja-jakistju/?L=194). 
Однією із процедур реалізації СВЗЯ є перегляд освітніх програм з визначеною періодичністю та постійним моніторингом. Основними процедурами внутрішньої 
оцінки якості ОППГРС є її моніторинг та самообстеження, яке проводиться робочою групою з якості (проектною групою) за рішенням гаранта ОПП.
Моніторинг якості підготовки фахівців і затребуваних компетентностей (результатів навчання) здійснюється з точки зору здобувачів, роботодавців та випускників 
(анкетування, інтерв'ювання, соціологічне дослідження тощо).
Перегляд ОППГРС з метою її удосконалення здійснюється у формах оновлення або модернізації. Оновлення відбувається в частині усіх компонентів, крім місії 
(цілей) і програмних навчальних результатів. Підставою для оновлення ОППГРС є:
- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або Комісії факультету з якості чи вченої ради факультету і/або НПП, які її реалізують;
- результати оцінювання якості;
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми.
Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОППГРС (навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах 
практик тощо). 
Модернізація ОППГРС має на меті більш значну зміну в її змісті та умовах реалізації і може стосуватися мети (місії), програмних навчальних результатів. 
Модернізація ОППГРС проводиться з ініціативи:
- керівництва ЛТЕУ/факультету у разі незадовільних висновків про її якість за результатами моніторингу чи самообстеження ОПП або аналізу динаміки набору 
здобувачів вищої освіти;
- гаранта освітньої програми та/або Комісії факультету з якості чи вченої ради факультету за відсутності набору вступників на навчання;
- проектної групи з метою врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в яких реалізується ОППГРС, а також змін ринку освітніх послуг або 
ринку праці;
- наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами різних процедур оцінки якості ОППГРС.
Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи проектної групи або факультету, що реалізує ОППГРС, у разі її значного оновлення (оновлення 
переліку, структури та обсягу  кредитах ЄКТС освітніх компонент більше, ніж на 50 %).
Оновлення ОППГРС затверджені протоколами вченої ради ЛТЕУ №9 від 31.05. 2017 р. та №9 від 27.04.2018 р. Оскільки обсяг оновлення не був більше 50%, тому 
повторного затвердження ОППГРС не проводилося.

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 вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОППГРС та інших процедур забезпечення її якості наступним чином:
- проведення опитування щодо форм та методів навчання (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/?
L=296);
- організація робочих нарад зі студентами різних курсів;
- проведення вибіркового опитування серед учасників певних процесів;
- розгляд питань щодо якості ОППГРС на засіданні органів студентського самоврядування.
Рівень залученості студентів до розробки і перегляду освітніх програм визначається на підставі анкетування (https://forms.gle/Gt7M9gWQYbgpvvRC6). Результати 
анкетування здобувачів ОППГРС - http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/?L=500.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Відповідно до Положення про СВЗЯ освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ (пп. 5.1.6-5.1.8) одним з основних компонентів системи є залучення здобувачів 
вищої освіти до її управління, оскільки студентському самоврядуванню належить вирішальна роль у всіх процесах, пов’язаних з функціонуванням СВЗЯ ЛТЕУ, а 
його діяльність впливає на основні освітні, фінансово-господарські та інші процеси ЛТЕУ. Так, здобувачі, як представники студентського самоврядування, входять 
до складу Вченої ради ЛТЕУ, Ради з якості ЛТЕУ та Комісії факультету з якості, робочої групи з якості ОППГРС. Відповідно до протоколів засідання цих органів, 
здобувачі приймають участь в обговоренні питань, пов’язаних з оцінкою якості ОППГРС.

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
Відповідно до Положення про СВЗЯ освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ створена Рада з якості та Комісії факультетів (інституту) з якості, до складу 
яких періодично залучаються представники з числа роботодавців.
Крім того, проводиться підготовча робота по створенню постійно діючої консультативної ради роботодавців, завданням якої буде забезпечення професійної та 
критичної оцінки освітніх програм та отримання пропозицій фахівців галузі з удосконалення освітніх програм на регулярній основі.
Пропозиції роботодавців були враховані на етапі розробки ОППГРС та у процесі її оновлення, що зафіксовано у рецензіях, які додаються до ОППГРС, зафіксовано у 
протоколах засідання робочої групи з якості ОППГРС та кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
Здійснення та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОППГРС здійснюється як в межах централізованої 
системи (провідний фахівець займається питаннями працевлаштування), так і гарантом ОППГРС спільно з представниками фахової кафедри. В ЛТЕУ функціонує 
навчально-науковий інститут післядипломної освіти (http://www.lute.lviv.ua/structure/institutes/ipo/?L=296), який забезпечує професійне навчання, перенавчання та 
підвищення кваліфікації слухачів за професіями і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці.
На сайті ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/pracevlashtuvannja/) оприлюднено основні напрями роботи ЛТЕУ з питань співпраці з роботодавцями та 
сприяння працевлаштуванню здобувачів та випускників, зазначаються актуальні вакансії, даються поради щодо складання резюме та проходження співбесіди.
Для збору інформації щодо працевлаштування випускників їм пропонується подати довідки з місця роботи після закінчення навчання на ОППГРС. Інформація 
узагальнюється випусковою кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-
spravi/vipuskniki/?L=694).
З метою визначення рівня задоволення випускників освітнім процесом та для покращення якості освітніх програм шляхом їх перегляду та оновлення проводиться 
спеціальне опитування (https://forms.gle/kMaDSz9QZfQJFPum9; http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/?
L=500).

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 час реалізації ОППГРС відділом моніторингу якості освіти та акредитації були виявлені такі недоліки:
- НМК з окремих дисциплін укомплектовані не повністю (відсутні приклади контрольних робіт, критерії оцінювання семінарських (практичних) занять);
- неналежне ведення журналу обліку роботи викладача;
- відсутність у протоколах засідання окремих кафедр питань, щодо перегляду змісту освітніх компонент.
Корегуючи заходи, визначені внутрішнім аудитом, були виконані у повному обсязі.
У ході періодичного перегляду ОППГРС:
- для підсилення фахових компетентностей щодо здатності здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання освітня компонента “Громадське 
будівництво” доповнена освітньою компонентою “Інженерне обладнання будівель”, які об’єднано в одну;
- з врахуванням зауважень роботодавців та побажань здобувачів збільшено обсяг кредитів, які відводяться на практичну підготовку;
- з метою поглиблення економічної підготовки здобувачів до навчальних планів додано освітні компоненти “Ціни та ціноутворення”, “Аналіз господарської 
діяльності”. 

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?
ОППГРС акредитується вперше. Акредитація спеціальності 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” за бакалаврським рівнем в останнє акредитувалася в січні 
2014 р. під час якої були зроблені зауваження, які враховані при підготовці і реалізації ОППГРС, а саме:
- у серпні 2016 р. створено кафедру туризму та готельно-ресторанної справи, яка відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
24 «Сфера обслуговування»; станом на 1.01.2020 р. до її складу входять 3 доктори наук та 7 кандидатів наук;
- для підготовки наукових фахівців за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа” старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанного господарства 
Полотай Б.Я. працює над кандидатською дисертацією;
- всі викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у формі стажування терміном 6 місяців за профілем навчальних дисциплін, які викладаються, у ЗВО 
України та за кордоном;
- створено спеціалізовані аудиторії та лабораторії фахового спрямування з відповідним обладнанням та устаткуванням (лабораторія організації ресторанного 
обслуговування; навчальна аудиторія “Бенкетна зала”, лабораторія з готельної справи, навчальна аудиторія “Готельний номер”);
- розширено номенклатуру програмного забезпечення шляхом встановлення доступу до глобальної мережі бронювання “Amadeus”;
- активізована робота щодо міжнародного співробітництва шляхом укладання угод про співпрацю з провідними польськими вузами, де здійснюється підготовка 
фахівців з готельно-ресторанної справи, а саме: Вищої школою готельно-ресторанного бізнесу та Вищою школою торгівлі та послуг (м. Познань, Республіка 

Сторінка 11



Польща)

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до процедур забезпечення якості змістовно і по можливості різноманітно. Система гарантії якості освіти організовується 
із залученням кафедр, факультетів (інституту), інших структурних підрозділів ЛТЕУ, керівництва, співробітників і здобувачів вищої освіти. В ЛТЕУ розробляється, 
впроваджується та здійснюється контроль політики гарантії якості освіти, який забезпечується шляхом поєднання результатів викладання, наукових досліджень, 
навчання з урахуванням як національного, так і внутрішнього контексту ЛТЕУ.
Серед всіх учасників академічної спільноти проводяться відповідні опитування, що стосуються актуальних проблем; засідання кафедр та вчених рад підрозділів 
присвячуються питанням якості і процедурам її забезпечення. Систематично проводиться робота щодо ознайомлення учасників з новими тенденціями у цьому 
напрямі. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти
До органів загального управління, що долучені до системи внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯ) ЛТЕУ відносяться вчена рада та ректор, 
відповідальний за діяльність ЛТЕУ та СВЗЯ в цілому.
Безпосередньою організацією, розробкою документів, управлінням, контролем реалізації, моніторингом та іншими оперативними діями у сфері якості освітньої 
діяльності опікуються Відділ моніторингу якості освіти та акредитації (повноваження регулюються окремим положенням, 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Metod_Viddil.pdf); Рада з якості (розробляє стратегію ЛТЕУ у сфері 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вирішує принципові питання створення, впровадження та вдосконалення СВЗЯ ЛТЕУ); Комісія 
факультету (інституту) з якості (реалізує політику факультету (інституту) у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти); робоча група з 
якості (формуються окремо за кожною освітньою програмою, залучається до всіх процедур, що потребують розробки, затвердження, моніторингу та перегляду 
освітніх програм, а також процедур зовнішнього оцінювання та самооцінювання). До складу рад (групи) з якості усіх рівнів обов’язково входять представники 
студентського самоврядування.

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?
Права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються:
- Статутом ЛТЕУ (розділи 4, 5, 7, пп. 8.39, 8.42, 8.55, 8.63)
- Полеженням про організацію освітнього процесу в ЛТЕУ (розділ 7);
- Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЛТЕУ (розділ 5);
- Положенням про навчання іноземних громадян в ЛТЕУ (п.9);
Ці та інші положення розміщено у відкритому доступі на сайті ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/). 
Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені відповідно до законодавства і нормативних актів із питань вищої освіти і зафіксовані в положеннях про 
структурні підрозділи та посадових інструкціях.

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
Ознайомитися з актуальними проектами різних документів, у тому числі проектами освітньо-професійних програм можна на сайті ЛТЕУ за посиланням 
http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/?L=422. На сайтах всіх структурних підрозділів зазначено контактні телефони, 
адреси електронної пошти, за допомогою яких бажаючі можуть звернутися зі своїми зауваженнями та пропозиціями.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти)
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2016/241_Gotelno_restoranna_sprava_.pdf;
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2017/241_GRS.pdf;
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2018/Gotelno_restoranna_sprava.pdf;
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2019/Gotelno_restoranna_sprava.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)
-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за 
спеціальністю та/або галуззю
-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у 
закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю
-

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників
-

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для 
проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
-

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, 
наведіть конкретні проекти та заходи
-

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично 
впроваджуються
-

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
-

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення 
академічної доброчесності
-

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
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Навчання за ОППГРС відкриває низку можливостей та має такі сильні сторони: 
- є перспективною з можливості працевлаштування в Україні та за кордоном за вибраною спеціальністю;
- значна увага приділяється практичній підготовці здобувачів; освітній процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах м. Львова, 
України та за кордоном; 
- кафедра, відповідальна за реалізацію ОППГРС, має сучасну матеріально-технічну базу для практичної підготовки студентів – лабораторія організації 
ресторанного обслуговування; навчальна аудиторія “Бенкетна зала”, лабораторія з готельної справи, навчальна аудиторія “Готельний номер”, лабораторія 
технології виробництва продукції, навчальна аудиторія “Барна справа”; 
- студенти ОППГРС мають доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних 
грантів та інших освітніх та наукових проектів;
- під час навчання здобувачі вищої освіти мають можливості професійного розвитку у неформальній освіті – слухати публічні лекції, брати участь у семінарах та 
тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та практиків готельно-ресторанної справи;
- здобувачі залучаються до наукової роботи, беруть участь у наукових конференціях та круглих столах з готельно-ресторанної справи; багато здобувачів мають 
власні наукові публікації з різних аспектів індустрії гостинності;
- наявність системи дистанційного навчання у межах самостійної роботи здобувача, зокрема науково-дослідної;
- досвід анкетування здобувачів та стейкхолдерів щодо якості та перспективності освітньої програми та її елементів, акцентування уваги на професійних 
компетенціях та конкурентоспроможності випускників;
- проведення автоматизованого тестового контролю оцінювання знань здобувачів, що мінімізує конфлікт інтересів у системі “викладач-студент”, через прозору 
систему оцінювання знань;
Слабкі сторони освітньої програми: 
- відсутність стандарту вищої освіти за заявленою спеціальністю на момент розробки освітньої програми;
- відсутність програм подвійних дипломів із ЗВО країн ЄС;
- обмежені фінансові можливості щодо залучення міжнародних стейкхолдерів у викладанні навчальних дисциплін та забезпечення практичної компоненти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
- подальше розширення баз практик здобувачів, залучення до освітнього процесу фахівців практиків;
- запровадження дуальної освіти;
- запровадження подвійного дипломування із ЗВО країн ЄС;
- розширення переліку власної навчальної та методичної літератури;
- розширення можливостей неформальної освіти за рахунок організації професійних тренінгів та залучення нових стейкхолдерів з числа працюючих за фахом 
випускників та роботодавців;
- підвищення професійної кваліфікації викладачів шляхом стажування на провідних підприємствах індустрії гостинності;
- створення двомовного (український та англійський) контенту для деяких дисциплін ОППГРС, що дозволить збільшити можливості здобувачів; розробка та 
впровадження в освітній процес нових методик навчання;
- активний пошук та залучення НПП та здобувачів до ґрантів, проектів, як в Україні, так і за кордоном.

 
 
          
  

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: Куцик Петро Олексійович
Дата: 24.02.2020 р.
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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 MD5- хеш файла

Кухні народів 
світу

навчальна 
дисципліна

Кухні_народів_світу_РП_2019-2020.pdf YQSLqJzc/lmvv7u2mlZmhUxKRdgzHEuHSMmCu2Q3CLg= Лабораторія 
технології 
виробництва 
продукції, 89,8 м2 
на 30 посадкових 
місць (столи 
кухонні, 
умивальники 
кухонні; плити 
електричні з 
духовкою, 
пароконвектомат, 
кутер, слайсер, 
міксер, 
соковитискач, 
м’ясорубка, 
холодильники, 
столовий посуд, 
посуд для 
приготування їжі, 
столові прибори)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Барна справа навчальна 
дисципліна

Барна справа_РП_2019-2020.pdf MHtL1TrQn2jRrbPaEM+NnpvcSOrTCQJ+jvUUMNXMLVw= Навчальна 
аудиторія “Барна 
справа”, 47,0 м2 
на 15 посадкових 
місць (барна 
стійка, барний 
інвентар, скляний 
барний посуд)
Мультимедійний 
проектор, дошка 
аудиторна, 
MOODLE

Організація 
виставкової та 
ярмаркової 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Організація_виставкової_та_ярмаркової_діяльн_РП_2019-
2020.pdf

o60/+TvxLITr0kiLipsSYvRaVaJDCoSh8ITylu1nQmo= Матеріально-
технічна база 
зовнішніх 
стейкхолдерів 
(учасників 
виставок)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Організація 
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Організація_ресторан_господарства_РП_2019-2020.pdf BFNbzet2LKwTOy5iuj3f7AbwBbzd+6vJRDE8RFuwlEc= Лабораторія 
організації 
ресторанного 
обслуговування, 
38,4 м2 на 20 
посадкових місць 
(столовий посуд, 
столові прибори, 
фуршетний стіл, 
столова білизна, 
стіл круглий).
Навчальна 
аудиторія 
«Бенкетна зала», 
36,4 м2 на 20 
посадкових стіл 
(столи бенкетні, 
столовий посуд, 
столова білизна)
Програмне 
забезпечення: 
«Парус-Ресторан»

Організація 
ресторанного 
господарства

курсова 
робота 
(проект)

МР_Курсова_ОРГ.pdf wNMhA+wqM55mYbG7Qtva41RILTalmpjyDhxIo7dTHaw= Матеріально-
технічна база 
закладів 
ресторанного 
господарства

Організація 
готельного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Організація_готельного_господарства_РП_2019-2020.pdf UpvNhdSPec6dDxRV4TY+URHe7cRSbU78x6mptb8p8l0= Лабораторія з 
готельної справи, 
46,8 м2 на 28 
посадкових місць 
(реєстраційна 
стійка, міні-бар, 
сейф, інвентар 
готельного 
номера та 
санвузла)
Навчальна 
аудиторія 
«Готельний 
номер», 20 м2 
(ліжко 
двоспальне, 
приліжкові 
тумбочки, стіл, 
стільці, шафа-
купе, телевізор, 
міні-бар, сейф, 
дзеркало, душова 
кабіна, унітаз, 
умивальник, 
інвентар)
Програмне 
забезпечення: 



забезпечення: 
доступ до GDS 
“Amadeus”, 
«Парус-Готель»
Мультимедійний 
проектор, дошка 
аудиторна, 
MOODLE

Організація 
готельного 
господарства

курсова 
робота 
(проект)

МР_Курсова_ОГГ.pdf Ye7BAZZngK5zjRZtVYhTcMQQvIsnwZxK7w5gWxsMu7s= Матеріально-
технічна база 
готельних 
підприємств

Економіка 
підприємств 
сфери 
обслуговування

навчальна 
дисципліна

Економіка_підприємств_СО_РП_2019-2020.pdf 0DL2WEA3SjIX0qYT7G3xCs5Wf0jip6BB8CfICu0mWWI= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Маркетинг навчальна 
дисципліна

Маркетинг_РП_2019-2020.pdf M2U5+T1hzFzL98f6esul0R64NYSOvUusmztxUiRlE5M= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Менеджмент 
підприємств

навчальна 
дисципліна

Менеджмент_підприємств_РП_2019-2020.pdf +Web8mUq/IXL5TIKUyejQl1k8rWn96c4xP4mF1iunvA= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Ціни і 
ціноутворення

навчальна 
дисципліна

Цiни_i_цiноутворення_РП_2019-2020.pdf 89keSyeSvP5F1J8Q0v/8D8VAodsE/9/W/GaRMNYsSdI= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Бухгалтерський 
облік

навчальна 
дисципліна

Бухгалтерський облік_РП_2019-2020.pdf 8z2EAg3Bxiwwxry8mQy15gn6xN3DkH1gbNwpAiwrBSs= Програмне 
забезпечення: 1С: 
Підприємство
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Курортологія навчальна 
дисципліна

Курортологiя_РП_2019-2020.pdf tjJOwdN0Sg8FPJFo1U0N8RJ3uU6ZdkX8q3I0MhnVYMA= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Аналіз 
господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Аналіз_господарської_діяльності.pdf IaixLwyj4BD+PzIlokCW/7kzzPM1O0VKeR8vbI2c2O8= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Страхування навчальна 
дисципліна

Страхування.pdf r1gCMvyDUm+sZ1OomMb1YVr8hTZ+k4GIkh/bkaEPdhA= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Проектування 
та дизайн 
об'єктів 
готельно-
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Проектування_та_дизайн_ГРГ_РП_2019-2020.pdf KrN6iR9Km85emw78UJ+ZTYnVSNavjT/V6YKO4vK46VU= 4 комп’ютерні 
класи (38,4; 40,3; 
73,8; 75,2 м2) в 
загальному на 88 
посадкових місць 
(комп’ютери, 
інтерактивна 
дошка Panasonic 
Elite)
Програмне 
забезпечення: 
ARCHICAD
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Практика практика МР_Практика.pdf r4kPqhSGaqpQG3/EVrnUO0CZ1ZUOmemdnduerq9cGHg= Матеріально-
технічна база 
навчального  
туристичного 
центру, їдальні 
ЛТЕУ, 
підприємств 
готельно-
ресторанного 
господарства

Устаткування 
закладів 
готельно-
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Устаткування_закладів_РГ_РП_2019-2020.pdf HkJkiFFkmrv7f0I65uHLfaQbXgdyqAr3bmt5YkyTcDI= Лабораторія 
обладнання, 40 
м2 на 20 
посадкових місць 
(машина 
протирочно-
різальна МПР-
350М, гриль-
плита настільна 
електрична; 
плита електрична 
з духовкою; 
фритюрниця; 
холодильник)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Технологія 
продукції 
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Технологія_продукції_РГ_РП_2019-2020.pdf 6UrzuSVC6V2EEi5bYS1vB9Jow6vG6O2C6KytQTGoeAE= Лабораторія 
технології 
виробництва 
продукції, 89,8 м2 
на 30 посадкових 
місць (столи 
кухонні, 
умивальники 
кухонні; плити 
електричні з 
духовкою, 
пароконвектомат, 
кутер, слайсер, 
міксер, 
соковитискач, 
м’ясорубка, 
холодильники, 
столовий посуд, 
посуд для 
приготування їжі, 



приготування їжі, 
столові прибори)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Історія 
української 
державності

навчальна 
дисципліна

Історія_української_держ._РП_2019-2020.pdf asEFeKbsn5q1vCWMUupk8z3M1d/2Z/ZQZIk7ERQuDnM= Мультимедійний 
проектор, екран, 
маркерна дошка  
MOODLE

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна_мова_ГРС_2019-2020.pdf hp/61kWa0szuS6kxnFZUKHXWldUTgO9nhLqlhDGl+HI= 4 кабінети 
іноземних мов 
(18,5; 34,5; 35,8; 
37,2 м2) в 
загальному на 60 
посадкових місць 
(спеціалізоване 
обладнання: 
акустична 
система Gemix TF,  
Аудіо LG CD 583, 
програвач DVD- 
плеєр ERGO,  
телевізор  
Panasonic, 
магнітола Philips 
MCM).
Мультимедійний 
проектор, 
маркерна дошка, 
MOODLE 

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія_РП_2019-2020.pdf fTJ9tOF8eMpxZyd+mSjHPYC6gstw3PEjQ5TUKpnmApM= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна,  
MOODLE

Вища та 
прикладна 
математика

навчальна 
дисципліна

Вища_та_прикладна_математика_РП_2019-2020.pdf +uQog9reR94Q5LD3f4mA/YtliefLS7u6SPKjslzB6nw= Мультимедійний 
проектор, екран, 
маркерна дошка  
MOODLE

Українська мова 
за професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Українська мова за професійним 
спрямуванням_РП_2019-2020.pdf

5V47R0/A4VSyIUYmtb6aRiyfUJclYeKJ0aEZYoJX6kw= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка  
MOODLE

Безпека 
життєдіяльності 
та охорона 
праці

навчальна 
дисципліна

БЖД_та_охорона_праці_РП_2019-2020.pdf 3P5RtFisTJXOY7VMjlHgxoHpCUGXYOhnGpaRLt3IypU= Інформаційні 
стенди, 
мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство_РП_2019-2020.pdf +WMuJaumMJ35AfXyOmF99sHcpxAyGoLCWiv9DY6pI5E= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка  
MOODLE

Теоретичні 
основи 
товарознавства

навчальна 
дисципліна

Теоретичні основи товарознавства_РП_2019-2020.pdf yhotqOOUrAJ1Rvf0qrfqy/eOyJ0s2SZ056ER1rD5Mbg= 2 навчальні 
аудиторії 
товарознавства 
(60,9; 86,1 м2) в 
загальному на 70 
посадкових місць 
(зразки товарів, 
прилади)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Економічна 
теорія

навчальна 
дисципліна

Економічна теорія_РП_2019-2020.pdf eX+trUiFKbYLdYPrI82g4kptxHd4xjDFis8t3BcPv4g= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка, MOODLE

Мікробіологія, 
гігієна та 
санітарія 
(Частина 1)

навчальна 
дисципліна

Мікробіологія, гігієна та санітарія (Р1)_ 2019-20.pdf sfakhEjAqkEjzJxeCtXNPme3QE1cM0dZJF8JKr/5thQ= Лабораторія 
мікробіології, 90,6 
м2 на 18 
посадкових місць 
(автоклав (2 од.), 
термостат (3 од.), 
мікроскопи (20 
од.), сушильна 
шафа, 
дестилятор, 
холодильник, 
стерилізатор, 
бактерицидна 
лампа, вага 
аналітична (3 
од.), 
лабораторний 
посуд)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка  
MOODLE

Мікробіологія, 
гігієна та 
санітарія 
(Частина 2)

навчальна 
дисципліна

Мікробіологія,гігієна та санітарія (Р2)_ 2019-20.pdf VQZ73e0VD9thhY6RZmAESzWi4mf54dkrUO96D89ITsA= Лабораторія 
мікробіології, 90,6 
м2 на 18 
посадкових місць 
(автоклав (2 од.), 
термостат (3 од.), 
мікроскопи (20 
од.), сушильна 
шафа, 
дестилятор, 
холодильник, 
стерилізатор, 
бактерицидна 
лампа, вага 
аналітична (3 
од.), 
лабораторний 
посуд)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка  
MOODLE



MOODLE

Харчова хімія навчальна 
дисципліна

Харчова_хiмiя_2019-2020 .pdf Ut30/Qx22kfwE/xtQFeCoxwzau6RBSPbm0PnS7e9+LM= 2 лабораторії 
(35,7 м2; 45,7 м2) 
в загальному на 
31 посадкове 
місце 
(аквадистилятор, 
тонометри, 
дозиметри, 
мікрометри, 
шафа витяжна)
Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Громадське 
будівництво та 
інженерне 
обладнання 
будівель

навчальна 
дисципліна

Громадське будівництво та інженерне 
облад_будівель_РП_2019-2020.pdf

yFGwRHSar1/zTrUfS1upbUmz6fhGOzeDk14odxVvTCQ= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE
Програмне 
забезпечення: 
AutoCAD, 
КОМПАС-3D

Рекреаційні 
комплекси світу

навчальна 
дисципліна

Рекреаційні комплекси світу_РП_2019-2020.pdf IiYz1K1bn/5FQgSIquwzJzxmYpWWxJ5KXU6rw0ldsj8= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Холодильні 
технології та 
засоби їх 
забепечення

навчальна 
дисципліна

Холодильні технології та засоби їх заб-я_РП_2019-
2020.pdf

6Q4mdV3WMxEur1rLuQ6SdhBGeufuviD0yNPhJD1VzaI= Мультимедійний 
проектор, екран, 
дошка аудиторна, 
MOODLE

Організація 
кейтерингового 
обслуговування

навчальна 
дисципліна

Організація_кейтерингового_обслуговування_РП_2019-
2020.pdf

DS6ztu9+0x/z7mT6Fvi0BY8CHRGkpRU3fUaf8WUCRtc= Лабораторія 
організації 
ресторанного 
обслуговування, 
38,4 м2 на 20 
посадкових місць 
(столовий посуд, 
столові прибори, 
фуршетний стіл, 
столова білизна, 
стіл круглий).
Навчальна 
аудиторія 
«Бенкетна зала», 
36,4 м2 на 20 
посадкових стіл 
(столи бенкетні, 
столовий посуд, 
столова білизна)
Програмне 
забезпечення: 
«Парус-Ресторан»
Мультимедійний 
проектор, дошка 
аудиторна, 
MOODL

Підсумкова 
атестація

підсумкова 
атестація

Програма ПА.pdf YeSDSJNFPSMvGe8GV7XaSAG5OQXzKItac+XenhxBs2Y= 4 комп’ютерні 
класи (38,4; 40,3; 
73,8; 75,2 м2) в 
загальному на 88 
посадкових місць 
(комп’ютери, 
інтерактивна 
дошка Panasonic 
Elite)
Програмне 
забезпечення: 
ТЕST-2003

 
* 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 викладача ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

192364 Ощипок Ігор 
Миколайович

Завідувач кафедри 0 Устаткування 
закладів 
готельно-
ресторанного 
господарства

Кафедра харчових 
технологій 
Освіта: Львівський 
лісотехнічний інститут 
(1984 р.); Лісоінженерна 
справа; інженер-
технолог (диплом з 
відзнакою ЖВ-1 
№114664 від 
21.06.1984р.);
Науковий ступінь: 
доктор технічних наук; 
05.18.12 – процеси та 
обладнання харчових, 
мікробіологічних та 
фармацевтичних 
виробництв (диплом ДД 
№007007 від 
12.11.2008р.); тема 
дисертації “Науково-
практичні основи 
модернізації 
технологічних потоків 
цехів первинної 
переробки забійних 
тварин на основі 
функціональних робочих 
модулів”;
Вчене звання: професор 
кафедри технології 



м'яса, м'ясних та олійно-
жирових виробів 
(атестат 12 ПР №006741 
від 14.04.2011р.);
Стажування: ТОВ ТВК 
“Львівхолод” з 04.10 по 
31.10.2018р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 246/02 
від 25 .09.2018 р.); тема 
“Вдосконалення 
професійної підготовки 
шляхом поглиблення і 
розширення 
професійних знань, 
умінь і навичок”; 
Стаж н/п роботи: 31 рік;
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 
п. 30 Ліцензійних умов

88198 Коваль Мирослав 
Нестерович

Доцент без 
відповідного вченого 
звання

0 Проектування 
та дизайн 
об'єктів 
готельно-
ресторанного 
господарства

Кафедра 
товарознавство та 
експертизи в митній 
справі 
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2000 р.); 
Товарознавство та 
комерційна діяльність; 
магістр з торгівлі 
(диплом ВК 14230520 
від 20.10.2000 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.08 – 
товарознавство 
непродовольчих товарів 
(диплом ДК №033184 від 
15.12.2015 р.); тема 
дисертації “Оцінювання 
властивості м’якості 
текстильних матеріалів 
розробленим 
інструментальним 
методом”;
Стажування: 
Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі, кафедра 
готельно-ресторанної та 
курортної справи з 
1.10.2018 р. по 
1.04.2019 р. (свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № 
ПК01597997/01556-19 
від 02 жовтня 2019 р.); 
тема “Інноваційні 
методи викладання 
дисципліни 
“Проектування та 
дизайн обʼєктів 
готельно-ресторанного 
господарства”
Стаж н/п роботи: 17 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп.2, 3, 12, 13 
15, 16, 18  п. 30 
Ліцензійних умов 

267649 Полотай Богдана 
Ярославівна

Старший викладач 0 Кухні народів 
світу

Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи 
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2008 р.); Економічна 
кібернетика, магістр з 
економічної кібернетики 
(диплом ВК №35329833 
від 28.06.2008 р.);
Стажування: 
Прикарпатський  
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, кафедра 
готельно-ресторанної і 
курортної справи з 
17.10.2017 р. по 
17.04.2018 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ №292/02 
від 02.10.2017, довідка 
№01-15/03-661 від 
02.05.2018 р.); тема 
“Вивчення методики 
викладання дисциплін 
при підготовці фахівців 
спеціальності 
“Готельно-ресторанна 
справа” 
Стаж н/п роботи: 2 роки;
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 8, 13,  
п. 30 Ліцензійних умов

88852 Турчиняк Марія 
Климентівна

Доцент 0 Барна справа Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи 
Освіта: Львівський 
торгово-економічний 
інститут (1983 р.); 
Товарознавство та 
організація торгівлі 
продовольчими 
товарами; 
товарознавець вищої 
кваліфікації (диплом з 
відзнакою ИВ-І №080772 
від 27.06.1983 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 



товарознавство (диплом 
ДК №009010 від 
26.09.2012 р.); тема 
дисертації 
“Товарознавчі 
дослідження споживних 
властивостей, якості і 
збереженості 
розробленого здобного 
печива поліпшеного 
складу”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат 12 ДЦ №040806 
від 22.12.2014 р.);
Стажування: Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет, кафедра 
технології і організації 
ресторанного 
господарства з 
01.12.2019 по 
31.01.2020 (наказ № 
246/02 від 26.11.2019 
р.); тема “Формування 
професійних 
компетентностей 
студентів у процесі 
вивчення дисциплін ОПП 
підготовки бакалаврів 
спец. 241 “Готельно-
ресторанна справа”” 
Стаж н/п роботи: 26 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 8, 12, 
13, 14, 16 п. 30 
Ліцензійних умов

170058 Черкасова Світлана 
Василівна

Завідувач кафедри 0 Ціни і 
ціноутворення

Кафедра фінансів, 
кредиту та страхування 
Освіта: Львівський 
торгово-економічний 
інститут (1984р.; 
Товарознавство та 
організація торгівлі 
непродовольчими 
товарами; 
товарознавець вищої 
кваліфікації (диплом 
спеціаліста КВ № 794643 
від 23.06.1984 р); 
Національний 
університет "Львівська 
Політехніка" (2002р.); 
ФІнанси; економіст 
(диплом спеціаліста ДСК 
№ 009849 від 26.02.2002 
р.)
Науковий ступінь: 
доктор економічних 
наук; 08.00.03 – 
Економіка та управління 
національним 
господарством (диплом 
ДД № 006611 від 
26.06.2017 р.); тема 
дисертації: "Державне 
регулювання розвитку 
небанківського 
інституційного 
інвестування в Україні";
Вчене звання: доцент 
кафедри фінансів і 
кредиту (атестат ДЦ АР 
№ 002564 від 29.03.1996 
р.); професор ЛТЕУ 
(атестат ПР № 4 від 
6.07.2017 р.);
Стажування: 
Регіональний філіал 
Національного інституту 
стратегічних 
досліджень у м. Львові з 
02.12.2015 р. по 
29.12.2015 р. (наказ 
ректора ЛКА № 350/02 
від 01.12.2015 р.); Вища 
школа бізнесу National-
Louis University (м. 
Новий Сонч, Республіка 
Польща) з 11.06.2018 р. 
по 29.06.2018 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 133А/02 
від 05.06.2018 р.) 
Стаж н/п роботи: 33 
роки; 
Обґрунтування: 
виконання пп. 1, 2, 3, 4, 
8, 10, п. 30 Ліцензійних 
умов

211873 Антонюк Ярослав 
Михайлович

Професор 0 Організація 
виставкової та 
ярмаркової 
діяльності

Кафедра 
підприємництва, 
торгівлі та логістики 
Освіта: Львівський 
торгово-економічний 
інститут (1977 р.); 
Товарознавство і 
організація торгівлі 
промисловими 
товарами; 
товарознавець вищої 
кваліфікації (диплом Ч 
№ 591871 від 26.06.1977 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук; 08.00.05 – 
экономика, организация 



управления и 
планирования 
народного хозяйства 
(торговля и 
общественное питание) 
(диплом ЭК №017399 від 
29.08. 1984 р.); тема 
дисертації 
“Комплексная 
рационализация 
розничной 
кооперативной торговли 
и резервы повышения 
ее эффективности”;
Вчене звання: професор 
кафедри комерційної 
діяльності і 
підприємництва 
(атестат 12 ПР № 010687 
від 30.06.15р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет “Львівська 
політехніка” з 01.04. по 
01.05.2015 р. (наказ 
ректора ЛКА № 727/3-03 
від 30.03. 2015 р.); тема 
“Підвищення науково-
педагогічного рівня 
викладання, освоєння 
інновацій” 
Стаж н/п роботи: 36 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 4, 8, 
10, п. 30 Ліцензійних 
умов

157229 Гірняк Лілія Ігорівна Доцент 0 Організація 
ресторанного 
господарства

Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи;
Посада: професор;
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(1996 р); 
Товарознавство і 
торгівля продовольчими 
товарами; 
товарознавець-
комерсант (диплом ВЕ 
№13664 від 27.06.1996 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 
товарознавство 
харчових продуктів 
(диплом ДК №021723 від 
14.01.2004 р); тема 
дисертації 
“Товарознавча оцінка 
нових сухарних виробів 
поліпшених споживних 
властивостей”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат 12 ДЦ №018618 
від 24.12.2007 р.);
Стажування: 
Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, кафедра 
готельно-ресторанної і 
курортної справи з 
17.10.2017 по 
17.04.2018 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ 292/02 від 
02.10.2017, довідка № 
01-05/03-660 від 
02.05.2018 р.); тема 
“Інноваційні підходи та 
методи у викладанні 
фахових дисциплін”. 
Стаж н/п роботи: 20 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 8, 10, 
13, 14, 15 п. 30 
Ліцензійних умов.

145005 Мельник Ірина 
Миколаївна

Професор (без 
відповідного вченого 
звання)

0 Організація 
готельного 
господарства

Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи;
Освіта: Львівський 
торгово-економічний 
інститут (1989 р.); 
Товарознавство та 
організація торгівлі 
непродовольчими 
товарами; 
товарознавець вищої 
кваліфікації (диплом РВ 
№821406 від 19.06.1989 
р.);
Науковий ступінь: 
доктор економічних 
наук; 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 
господарством (диплом 
ДД № 008690 від 
20.06.2019 р.); тема 
дисертації “Теоретико-
методологічні та 
прикладні аспекти 
соціально-економічної 
модернізації сфери 
товарного обігу”;
Вчене звання: доцент 
кафедри комерційної 
діяльності та 



підприємництва 
(атестат ДЦ №003979 
від 26.02.2002 р.);
Стажування: 
Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, кафедра 
готельно-ресторанної і 
курортної справи з 
17.10.2017 р. по 
17.04.2018 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ 292/02 від 
02.10.2017, довідка № 
01-05/03-660 від 
02.05.2018 р.); тема 
“Інноваційні підходи та 
методи у викладанні 
фахових дисциплін”; 
готель “Хілтон-Київ” з 
20.01. по 01.02.2019 р. 
(сертифікат); “Курс 
практичної гостинності”; 
базовий курс по 
вивченню системи 
Аmadeus з 18.11. по 
22.11.2019 р. (диплом)
Стаж н/п роботи: 26 
років;
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 4, 8, 
10, 11, 13, п. 30 
Ліцензійних умов

175021 Дайновський Юрій 
Анатолійович

Завідувач кафедри 0 Маркетинг Кафедра маркетингу 
Освіта: Львівський 
торговельно-
економічний інститут 
(1976 р.); Економіка 
торгівлі, економіст 
(диплом Ч № 591841 від 
21.06.1976 р.);
Науковий ступінь: 
доктор економічних 
наук; 08.06.02 – 
підприємництво, 
менеджмент та 
маркетинг (диплом ДД 
№001464 від 11.10.2000 
р.); тема дисертації 
“Методологічні основи 
формування 
управлінських рішень у 
підприємництві”;
Вчене звання: професор 
кафедри маркетингу 
(атестат ПР №001848 від 
23.12.2002 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, кафедра 
маркетингу з 5.09 по 
6.10.2017 р. (довідка 
№4371-В від 10.10.2017 
р.); тема “Ознайомлення 
з досвідом викладання і 
методичного 
забезпечення дисциплін 
маркетингового циклу”  
Стаж н/п роботи: 38 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 1, 2, 3, 7, 
8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 
п. 30 Ліцензійних умов

277195 Кудла Назар 
Євгенович

доцент 0 Менеджмент 
підприємств

Кафедра менеджмент 
Освіта: Львівський 
сільськогосподарський 
інститут (1992 р.); 
Економіка і організація 
сільськогосподарського 
господарства; 
економіст-організатор 
сільськогосподарського 
виробництва (диплом КЕ 
№900208 від 23.03.1992 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук; 08.08.01 – 
економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища (диплом ДК 
№001966 від 
9.12.1998р.); тема 
дисертації: “Економіко-
екологічні особливості 
регулювання земельних 
відносин (на матеріалах 
Львівської області)”;
Вчене звання: доцент 
кафедри інформаційних 
технологій (атестат 
02ДЦ №015974 від 
15.12.2005 р.);
Стажування: Львівський 
університет 
ветеринарної медицини 
та біотехнологій ім.. С.З. 
Ґжицького, кафедра 
менеджменту з 
25.02.2019 р. по 
25.03.2019 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 28/02 
від 13.02.2019 р., 
довідка №2129-С від 
14.06.2019 р.); тема: 
"Удосконалення 
професійної підготовки 
шляхом поглиблення й 



розширення 
професійних знань, 
умінь і навичок з 
педагогіки, професійних 
компетентностей, 
ознайомлення з 
науково-педагогічним 
досвідом колег по фаху"
Стаж н/п роботи: 21 рік 
Обґрунтування: 
виконання пп 2, 3, 5, 10, 
11,  13, 15, п. 30 
Ліцензійних умов

27449 Чабанюк Одарка 
Михайлівна

Доцент 0 Бухгалтерський 
облік

Кафедра 
бухгалтерського обліку 
Освіта: Львівський 
торговельно-
економічний інститут 
(1985 р.); 
Бухгалтерський облік, 
контроль та аналіз 
господарської 
діяльності; економіст 
(диплом з відзнакою ИВ-
І №213486 від 
22.06.1985р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук; 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) (диплом ДК 
№ 061097 від 01.07.2010 
р.); тема дисертації 
“Облік і контроль 
витрат та 
калькулювання 
собівартості послуг у 
санаторно-курортних 
установах”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
бухгалтерського обліку 
(атестат 12ДЦ №029499 
від 23.12.2011р.);
Стажування: 
Політехніка Любельська 
(Польща), кафедра 
кількісних методів в 
управлінні з 04.12 по 
22.12.2017 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 925 від 
26.11.2017 р.); тема 
“Методика викладання 
дисциплін “Звітність 
підприємства” та “Облік 
на підприємствах сфери 
обслуговування”. 
Стаж н/п роботи: 30 
років 
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта 
та наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 2, 3, 11, 
13, 14 п. 30 Ліцензійних 
умов

270896 Топорницька Марія 
Ярославівна

Доцент без 
відповідного вченого 
звання

0 Курортологія Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи 
Освіта: Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка (2008 р.); 
Менеджмент/ 
менеджмент 
організацій; менеджер 
туристичної індустрії 
(диплом 12 ДСК 
№153155 від 08.02.2008 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат географічних 
наук; 11.00.02 – 
економічна та соціальна 
географія (диплом ДК 
№035317 від 12.05.2016 
р.); тема дисертації 
“Територіальна 
організація 
етнофестивального 
туризму Львівської 
області”;
Стажування: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, кафедра 
туризму з 22.10.2018 р. 
по 22.04.2019 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ від 
22.10.2018 року № В-
1127); тема 
“Підвищення 
педагогічного рівня 
викладання фахових 
дисциплін” 
Стаж н/п роботи: 14 
років;
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 10, 13, 
14, 15 п. 30 Ліцензійних 
умов

6659 Калайтан Тетяна 
Вікторівна

Доцент 0 Аналіз 
господарської 
діяльності

Кафедра аудиту, 
аналізу та 
оподаткування 
Освіта: Львівський 
торгово-економічний 
інститут (1992 р.); 
Організація 



механізованої обробки 
економічної інформації; 
інженер-економіст 
(диплом РВ №821360 від 
19.06.1992 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук; 08.06.04 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (диплом 
ДК №029361 від 
08.06.2005 р.); тема 
дисертації “Облік і 
аналіз фінансових 
результатів в управлінні 
діяльністю підприємств 
громадського 
харчування”;
Вчене звання: доцент 
кафедри аудиту 
(атестат 12ДЦ №021052 
від 23.12.2008 р.);
Стажування: Львівський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
“Університет банківської 
справи”, кафедра обліку 
і аудиту, з 10.02. по 
14.03. 2017 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ №14/02 
від 27 січня 2017р., 
довідка від 24.03.2017 
№ 02-20-015/16); тема 
“Ознайомлення та 
вивчення досвіду 
викладання контрольно-
аналітичних дисциплін”;
Стаж н/п роботи: 15 
років 
Обґрунтування: 
відповідна наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 1, 2, 10, 
13 п. 30 Ліцензійних 
умов

93001 Музичка 
Олександра 
Миронівна

Доцент 0 Страхування Кафедра фінансово-
економічної безпеки та 
банківського бізнесу;
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2003 р.); Економіка 
підприємства; магістр з 
економіки підприємства 
(диплом ВК №23478483 
від 28.06.2003 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук; 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит 
(диплом ДК 059487 від 
01.07.2010 р.); тема 
дисертації: ”Оцінка та 
управління ресурсним 
потенціалом банків”; 
Вчене звання: доцент 
кафедри банківської 
справи (атестат 12ДЦ 
№039896 від 
23.09.2014р.);
Стажування: ДУ 
“Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України”, відділ 
регіональної фінансової 
політики з 05.03 по 
05.04. 2018 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 54/02 
від 28.02.18 р.); тема 
“Ознайомлення із 
особливостями 
формування і 
напрямами 
використання 
фінансового потенціалу 
регіонів та дослідження 
впливу ресурсної 
спроможності 
банківського сектору на 
активізацію економічних 
процесів” 
Стаж н/п роботи: 10 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 8, 10, 
11, 13, 14 п. 30 
Ліцензійних умов

157229 Гірняк Лілія Ігорівна Доцент 0 Організація 
кейтерингового 
обслуговування

Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи;
Посада: професор 
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(1996 р); 
Товарознавство і 
торгівля продовольчими 
товарами; 
товарознавець-
комерсант (диплом ВЕ 
№13664 від 27.06.1996 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 
товарознавство 
харчових продуктів 
(диплом ДК №021723 від 
14.01.2004 р); тема 
дисертації 
“Товарознавча оцінка 
нових сухарних виробів 



поліпшених споживних 
властивостей”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат 12 ДЦ №018618 
від 24.12.2007 р.);
Стажування: 
Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, кафедра 
готельно-ресторанної і 
курортної справи з 
17.10.2017 по 
17.04.2018 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ 292/02 від 
02.10.2017, довідка № 
01-05/03-660 від 
02.05.2018 р.); тема 
“Інноваційні підходи та 
методи у викладанні 
фахових дисциплін”. 
Стаж н/п роботи: 20 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 8, 10, 
13, 14, 15 п. 30 
Ліцензійних умов

26798 Петришин Наталія 
Зеновіївна

Доцент 0 Технологія 
продукції 
ресторанного 
господарства

Кафедра харчових 
технологій 
Освіта: Київський 
технологічний інститут 
харчової промисловості 
(1978р.); Технологія 
хлібопекарського, 
макаронного і 
кондитерського 
виробництв; інженер-
технолог (диплом В-1 
№602598 від 
4.06.1978р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; спеціальність 
05.18.01 - технологія 
хлібопекарських 
продуктів та харчових 
концентратів (диплом 
ДК №028716 від 
13.04.2005р.); тема 
дисертації 
“Удосконалення 
технології бубличних 
виробів підвищеної 
біологічної цінності”;
Вчене звання: доцент 
кафедри технології 
хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та 
харчових концентратів 
(атестат 12 ДЦ №022502 
від 19.02.2009 р.);
Стажування: НУ 
“Львівська політехніка”, 
кафедра технології 
органічних продуктів з 
2.05. по 04.06.2018р. 
(наказ ректора ЛТЕУ від 
03.05.2018р №1288-3-
03); тема 
“Вдосконалення 
педагогічних навиків, 
формування нових 
компетенцій з 
профілюючих 
навчальних дисциплін”. 
Стаж н/п роботи: 29 
років 
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта 
та наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 2, 3, 7, 13, 
14, 15, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов

173039 Лупак Руслан 
Любомирович

Доцент 0 Економіка 
підприємств 
сфери 
обслуговування

Кафедра економіки;
Посада: професор;
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2005 р.); Економіка 
підприємства; магістр з 
економіки підприємства 
(диплом ВК № 28177168 
від 25.06.2005 р.);
Науковий ступінь: 
доктор економічних 
наук; 21.04.01 – 
економічна безпека 
держави (економічні 
науки) (диплом ДД № 
008188 від 05.03.2019 
р.); тема дисертації 
“Імпортозаміщення в 
системі економічної 
безпеки держави: 
регіональний аспект”;
Вчене звання: доцент 
кафедри економіки 
підприємства (атестат 
12ДЦ №041517 від 26 
лютого 2015 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка, кафедра 
міжнародних відносин і 
дипломатичної служби  
з 15.03. по 25.04.2018 р. 
(наказ ректора ЛТЕУ № 
48/02 від 26.02.2018 р., 



довідка № 05/10 від 
25.04.2018 р.); тема 
“Поглиблення та 
розширення 
теоретичних і 
практичних знань, умінь 
і навичок, оволодіння 
новими методами 
виконання професійних 
завдань та обов’язків” 
Стаж н/п роботи: 14 
років;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 1, 2, 3, 8, 
10, 11, 13, 14, 15 п. 30 
Ліцензійних умов

40091 Ящук Валентина 
Ігорівна

Доцент 0 Рекреаційні 
комплекси світу

Кафедра туризму та 
готельно-ресторанної 
справи;
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2003 р.); Економічна 
кібернетика; магістр з 
економічної кібернетики 
(диплом ВК №21421330 
від 25.02.2003 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами 
(диплом ДК №065329 від 
22.04.2011 р.); тема 
дисертації: “Економічна 
безпека роздрібних 
підприємств 
корпоративних мереж”;
Вчене звання: доцент 
кафедри інформаційних 
систем у менеджменті 
(атестат 12 ДЦ №033829 
від 25.01.2013 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, кафедра 
туризму,
з 22.10.2018 р. по 
22.04.2019 р. (звіт про 
стажування); тема: 
“Підвищення 
педагогічного рівня 
викладання фахових 
дисциплін”;
Стаж н/п роботи: 15 
років;
Обґрунтування: 
виконання пп. 2, 3, 10, 
13, 15, 18 п. 30 
Ліцензійних умов

19467 Березюк 
Олександра 
Андріївна

Старший викладач 0 Іноземна мова Кафедра іноземних мов 
Освіта: Волинський 
державний університет 
ім. Лесі Українки (1999 
р.); Англійська мова та 
література; філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури і 
німецької мови (диплом 
ВС №11653226 від 
30.06.1999 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка, кафедра 
іноземних мов для 
гуманітарних 
факультетів з 23.10 по 
23.11. 2013 р. (наказ 
ректора ЛКА №13-1325 
від 23.10.2013 р.; 
довідка від 09.12.2013 р. 
№5353-В); тема 
“Підвищення рівня 
викладання іноземних 
мов”. (заплановано 
стажування Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка з 1.03.2020 р. по 
1.05.2020 р. ) 
Стаж н/п роботи: 16 
років 
Обгрунтування: 
відповідна базова вища 
освіт; виконання пп. 5, 
13, 16, 18 п. 30 
Ліцензійних умов

45858 Михальський Юрій 
Володимирович

Завідувач кафедри 0 Історія 
української 
державності

Кафедра історії і 
філософії
Освіта: Львівський 
державний університет 
ім. Івана Франка (1994 
р.); Історія; історик, 
викладач історії (диплом 
ЛК №001111 від 
27.04.1994 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук; 07.00.02 – 
всесвітня історія 
(диплом ДК №003035 від 
14.04.1999 р.); тема 
дисертації “Ставлення 
польських суспільно-
політичних сил до 
українського питання в 
Галичині на початку ХХ 
століття (1902-1914)”



Вчене звання: доцент 
кафедри історії та 
політології (атестат 02 
ДЦ 012170 від 
20.04.2006 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького кафедра 
історії України та 
економічної теорії з 
9.03. по 27.04. 2017 р. 
(наказ ректора ЛТЕУ 
№59/02 від 2.03.2017 р., 
довідка № 52-25 від 
03.05.2017 р. ); тема 
“Підвищення фахового 
рівня викладання 
дисциплін гуманітарної 
підготовки”.  
Стаж н/п роботи: 24; 
Обгрунтування: 
відповідна базова вища 
освіта; виконання пп. 2, 
3, 10, 11, 13, 14 п. 30 
Ліцензійних умов

17133 Тімченко Олександр 
Павлович

Завідувач кафедри 0 Філософія Кафедра історії та 
філософії;
Посада: професор;
Освіта: Київський 
ордена Леніна 
державний університет 
ім. Т.Г Шевченка (1980 
р.); Філософія; філософ, 
викладач наукового 
комунізму (диплом ЖВ-І 
№045841 від 27.05.1980 
р.);
Науковий ступінь: 
доктор філософських 
наук; 09.00.03 – 
соціальна філософія та 
філософія історії 
(диплом ДД №001453 
від 30.11.2012 р); тема 
дисертації “Концепція 
соціальної дії в 
контексті 
екзистенційної 
антропології 
М.Бердяєва”;
Вчене звання: професор 
кафедри філософії і 
культури (атестат 12ПР 
№009419 від 03.04.2014 
р.);
Стажування: Львівський 
державний університет 
внутрішніх справ, 
кафедра психології 
діяльності в особливих 
умовах 17.01.2017 р. по 
17.07.2017 р (наказ № 
365/02 від 16.12.2016 р., 
довідка про стажування 
№ 74 від 11.10.2017 р.); 
тема: "Ознайомлення з 
навчально-методичним 
забезпеченням кафедри 
та методами їх 
впровадження як в 
освітній процес, так і в 
практичну діяльність 
фахівця-психолога"; 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка, кафедра теорії 
та історії культури з 
31.03. по 4.05.2015 р. 
(наказ ректора ЛТЕУ 
№84/02 від 30.03.2015 
р.), тема “Оновлення 
професійних знань, 
формування фахових 
компетенностей, умінь і 
навичок”;
Стаж н/п роботи: 39 
років;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта 
та наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 2, 3, 8, 10, 
11, 13 п. 30 Ліцензійних 
умов

202311 Пілявський Анатолій 
Іванович

Завідувач кафедри 0 Вища та 
прикладна 
математика

Кафедра вищої 
математики та 
кількісних методів;
Освіта: Львівський 
державний університет 
ім. І.Франка (1971 р.); 
Фізика; фізик, викладач 
фізики (диплом Э № 
088893від 28.06.1971 
р.);
Науковий ступінь: 
доктор фізико-
математичних наук; 
01.01.03 – математична 
фізика (диплом ДН 
№001830 від 18.04.1995 
р.); тема дисертації 
“Дослідження 
нескінчених систем 
заряджених частинок 
методом 
функціонального 
інтегрування”;
Вчене звання: професор 



кафедри вищої 
математики (атестат 
02ПР №003382 від 
21.04.2005 р.);
Стажування: Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача НАН 
України з 2.04.2015 р. по 
29.05.2015 р; тема 
“Ознайомлення з 
інноваціями у 
викладанні фахових 
дисциплін”;
Академічна мобільність: 
Темпльський 
університет, 
Філадельфія, США з 
09.09. по 08.10.2016 р. 
(наказ ректора ЛТЕУ 
№237/02 від 29.08.2016 
р.); тема “Підвищення 
педагогічної 
майстерності 
викладання”; 
Університет у Ріно, 
Невада, США з 12.09. по 
13.10.2018р. (наказ 
ректора ЛТЕУ №62/05 
від 07.09.2018 р.); тема 
“Організація 
навчального процесу, 
наукової роботи, 
інновації в освіті”;
Стаж н/п роботи: 46 
років;
Обґрунтування: 
відповідна наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 3, 6, 8, 10, 
13, 15, 16 п. 30 
Ліцензійних умов

2066 Лисак Віра 
Миронівна

Доцент 0 Українська мова 
за професійним 
спрямуванням

Кафедра іноземних мов;
Освіта: Львівський 
державний університет 
ім. Івана Франка (1986 
р.), Українська мова і 
література, філолог, 
викладач української 
мови і літератури 
(диплом ЛВ №419131 від 
30.06.1986 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат педагогічних 
наук; 13.00.01 – теорія 
та історія педагогіки 
(диплом КН №011074 від 
14.06.1996 р.); тема 
дисертації “Педагогічні 
аспекти народного 
календаря бойків і його 
використання у 
виховному процесі 
сучасної школи”; 
Вчене звання: доцент 
кафедри філософії і 
культури (атестат ДЦ 
№008561 від 23.10.2003 
р.)
Стажування: Львівський 
державний університет 
ім. Івана Франка, 
кафедра загальної та 
соціальної педагогіки з 
08.12.2014 р. по 
28.01.2015 р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 332/02 
від 27.11.2014 р.); тема 
“Підвищення рівня 
викладання 
гуманітарних 
дисциплін”;
Стаж н/п роботи: 23 
роки;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 3, 10, 13, 
14 п. 30 Ліцензійних 
умов

73282 Бужанська Маріанна 
Василівна

Доцент 0 Безпека 
життєдіяльності 
та охорона 
праці

Кафедра природничих 
наук та захисту 
навколишнього 
середовища;
Освіта: Львівський 
державний університет 
імені Івана Франка (1999 
р.); Хімія; хімік, 
викладач (диплом ЛВ ВС 
№ 019090 від 30.06.1999 
р.); Львівський 
торговельно-
економічний 
університет (2019 р.); 
Економіка, ОПП 
Економіка підприємства; 
магістр з економіки 
(диплом М№031730 від 
15 лютого 2019 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат хімічних наук; 
02.00.04 – фізична хімія 
(диплом ДК №034457 від 
11.05.2006р.); тема 
дисертації “Синтез та 
фізико-хімічні 
властивості 
полімерванадійоксидних 
композитів”;
Вчене звання: доцент 
кафедри хімії та фізики 
(атестат 12ДЦ №040805 



від 22.12.2014 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка, кафедра 
безпеки 
життєдіяльності з 26.02. 
по 26.06.2018 р. (наказ 
ректора ЛНУ № В-78 від 
12.02. 2018 р, довідка 
№2925-У від 02.07.2018 
р.); тема “Підвищення 
фахового рівня 
викладання безпеки 
життєдіяльності”; НМЦ 
Держпраці, навчання за 
програмою для 
викладачів з охорони 
праці вищих навчальних 
закладів та навчальних 
центрів і перевірка 
знань законодавчих 
актів з охорони  праці, 
гігієни праці, надання 
першої допомоги 
потерпілим, 
електробезпеки, 
пожежної безпеки 
(посвідчення № 453-15-
3, протокол від 30.10.15 
р. №453-15 р.);
Стаж н/п роботи: 20 
років;
Обґрунтування: 
виконання пп. 1, 2, 10, 
13 п. 30 Ліцензійних 
умов

130484 Оверко Галина 
Ярославівна

В.о. завідувача 
кафедри, Доцент (без 
відповідного вченого 
звання)

0 Правознавство Кафедра 
господарського права 
та процесу;
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2001 р.); 
Правознавство; юрист, 
викладач права (диплом 
ВК 16201977 від 
18.06.2001р);
Науковий ступінь: 
кандидат юридичних 
наук; 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право (диплом ДК 
011951 від 19.09.2012 
р.), тема дисертації: 
"Відшкодування 
моральної шкоди, 
заподіяної при наданні 
медичних послуг в 
Україн"і.
Стажування: сертифікат 
"Integrated conflict 
management" під 
керівництвом Christina 
Hantel-Fraser, Ph.D., 
M.T.S. (професор 
Університету Вікторії, 
Канада,) 17-21.09.2018 
р.;
Стаж н/п роботи: 18 
років;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 10, 16, 
17, 18 п. 30 Ліцензійних 
умов

21923 Дубравська Дося 
Михайлівна

Доцент 0 Іноземна мова Кафедра іноземних мов
Освіта: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка (2003 р.); 
Англійська мова та 
література; викладач 
англійської мови та 
літератури (диплом ДСК 
№ 003119 від 20.01.2003 
р.)
Науковий ступінь: 
кандидат психологічних 
наук; 19.00.07 – вікова 
та педагогічна 
психологія (диплом ДК 
№025185 від 
16.09.2004р.); тема 
дисертації “Динаміка 
особистісних утворень 
майбутнього педагога 
на етапі первинної 
професіоналізації (на 
матеріалі дослідження 
студентів педагогічного 
коледжу);
Вчене звання: доцент 
кафедри іноземних мов 
(атестат ДЦ №018949 
від 18.04.2008 р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка з 09.11. по 
31.12.2014 р. (наказ 
ректора ЛНУ № В- 883 
від 27.10.2014р.); тема 
“Вдосконалення 
методики викладання 
іноземної мови у вузі”. 
(заплановано 
стажування Львівський 
національний 
університет імені Івана 



Франка з 1.03.2020р. по 
1.05.2020р.);
Стаж н/п роботи: 44 
роки
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 2, 3, 6, 8, 
13, 15,  п. 30 
Ліцензійних умов

54351 Гирка Ольга Ігорівна Доцент 0 Теоретичні 
основи 
товарознавства

Кафедра 
товарознавства, 
технологій і управління 
якістю харчових 
продуктів;
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2004 р.); 
Товарознавство та 
комерційна діяльність, 
магістр-товарознавець з 
комерційної діяльності 
(диплом ВК № 25279426 
від 19.06.2004 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 
товарознавство (диплом 
ДК №001684 від 
10.11.2011 р.); тема 
дисертації “Споживні 
властивості і 
збереженість нових 
екструдованих 
продуктів”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат серія 12 ДЦ № 
043173 від 30.06.2015 
р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної медицини 
ім. С.З. Ґжицького, 
кафедра технології 
м’яса, м’ясних та олійно-
жирових виробів з 09.03 
по 09.04 2015 р. 
(довідка від 08.04.2015 
р. № 414-22); тема 
“Розробка та 
запровадження 
інноваційних 
технологій”;
Стаж н/п роботи: 15 
років;
Обґрунтування: 
відповідна наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 2, 8, 10, 
14 п. 30 Ліцензійних 
умов

157466 Пелик Леся 
Василівна

професор 0 Теоретичні 
основи 
товарознавства

Кафедра 
товарознавства та 
експертизи в митній 
справі;
Освіта: Львівський 
торгово-економічний 
інститут (1990 р.); 
Товарознавство і 
організація торгівлі 
непродовольчими 
товарами; 
товарознавець вищої 
кваліфікаці» (диплом ТВ 
№ 861126  від 
19.06.1990 р.);
Науковий ступінь: 
доктор технічних наук, 
05.18.19 – технологія 
текстильних матеріалів, 
швейних і трикотажних 
виробів  (диплом ДД № 
001622 від 25.01.2013 
р.); тема дисертації 
"Розвиток наукових 
основ проектування 
фільтрувальних 
текстильних матеріалів 
для пилогазоочисних 
систем";
Вчене звання: професор 
кафедри 
товарознавства 
непродовольчих товарів 
(атестат 12 ПР 009840 
від 23.09.2014 р.);
Стажування; ПРАТ 
"Едельвіка" (м. Луцьк) з 
13.11. по 31.12.2017 р. 
(наказ ректора ЛТЕУ № 
345А/02 від 10.11.2017 
р.); тема "Інноваційні 
технології виготовлення 
швейних виробів";
Стаж н/п роботи: 28 
років;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 11, 12, 13, 14 пп.30 
Ліцензійних умов

48686 Перепьолкіна Олена 
Олександрівна

Доцент 0 Економічна 
теорія

Кафедра теоретичної та 
прикладної економіки 
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2003 р.); Облік і аудит; 
магістр з обліку і аудиту 



(диплом ВК № 23483729 
від 28.06.2003р.);
Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук; 08.00.01 – 
економічна теорія та 
історія економічної 
думки (диплом № 
043562 від 13.12.2007 
р.); тема дисертації 
“Монетарна політика в 
системі факторів 
економічного зростання 
в Україні”;
Вчене звання: доцент 
кафедри економічної 
теорії (атестат ДЦ № 
043174 від 02.06.2015 
р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, кафедра 
аналітичної економії та 
міжнародної економіки з 
15.05. по 15.06. 2015 р 
(наказ ректора ЛКА № В-
411 від 13.05. 2015 р.; 
довідка № 2988-В, від 
23.06.2015р.); тема 
“Підвищення 
педагогічної 
майстерності 
викладання дисциплін 
кафедри” 
Стаж н/п роботи: 14 
років;
Обґрунтування: 
відповідна наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 2, 3, 18, 
10, 13, 15 п. 30 
Ліцензійних умов

35595 Решетило Лідія 
Іллівна

Доцент 0 Мікробіологія, 
гігієна та 
санітарія 
(Частина 1)

Кафедра 
товарознавства, 
технологій і управління 
якістю харчових 
продуктів;
Посада: професор; 
Освіта: Львівський 
державний університет 
імені Івана Франка (1971 
р.); Біологія; біолог-
мікробіолог (диплом № 
972035 від 20.06.1971 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 
товарознавство 
харчових продуктів 
(диплом №051926 від 
3..03 1982 р.); тема 
дисертації 
“Товарознавча і 
біохімічна 
характеристика часнику 
Західного лісостепу 
України”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат  ДЦ №030541 
від 31.01.1991 р.);
Стажування: ТзОВ “Хліб-
Трейд” з 20.09 по 
20.10.2018р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 230/02 
від 17.09.2018 р., 
довідка № хм 20/1-10/18 
від 20 жовтня 2018 р.); 
тема “Управління 
якістю, асортимент та 
інноваційні  напрями у 
виробництві харчової 
продукції”;
Стаж н/п роботи: 37 
років;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 2, 3, 8, 11, 
13, 14, 15, 16 п. 30 
Ліцензійних умов

35595 Решетило Лідія 
Іллівна

Доцент 0 Мікробіологія, 
гігієна та 
санітарія 
(Частина 2)

Кафедра 
товарознавства, 
технологій і управління 
якістю харчових 
продуктів;
Посада: професор; 
Освіта: Львівський 
державний університет 
імені Івана Франка (1971 
р.); Біологія; біолог-
мікробіолог (диплом № 
972035 від 20.06.1971 
р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 
товарознавство 
харчових продуктів 
(диплом №051926 від 
3..03 1982 р.); тема 
дисертації 
“Товарознавча і 
біохімічна 
характеристика часнику 
Західного лісостепу 
України”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 



товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат  ДЦ №030541 
від 31.01.1991 р.);
Стажування: ТзОВ “Хліб-
Трейд” з 20.09 по 
20.10.2018р. (наказ 
ректора ЛТЕУ № 230/02 
від 17.09.2018 р., 
довідка № хм 20/1-10/18 
від 20 жовтня 2018 р.); 
тема “Управління 
якістю, асортимент та 
інноваційні  напрями у 
виробництві харчової 
продукції”;
Стаж н/п роботи: 37 
років;
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта; 
виконання пп. 2, 3, 8, 11, 
13, 14, 15, 16 п. 30 
Ліцензійних умов

182029 Василечко 
Володимир 
Орестович

Професор без 
відповідного вченого 
звання

0 Харчова хімія Кафедра природничих 
наук та захисту 
навколишнього 
середовища
Освіта: Львівський 
державний університет 
ім. І. Франка (1979 р.), 
Хімія; хімік, викладач 
хімії (диплом Г-ІІ 
№101619 від 
26.06.1979р.);
Науковий ступінь: 
кандидат хімічних наук; 
02.00.02 – Аналітична 
хімія (диплом ХМ 020310 
від 07.06.1989р.); тема 
дисертації: 
"Застосування 
хінолінових і акриди- 
нових похідних як нових 
аналітичних 
хемілюмінесцентних 
реагентів"
Вчене звання: доцент 
кафедри хімії і фізики 
(атестат ДЦ № 010235 
від 17.02.2005р);
Стажування:  
Національному 
університеті “Львівська 
політехніка”, кафедра 
аналітичної хіміх  з 
10.03.2015 р. по 
10.04.2015 р. (наказ 
ректора ЛКА № 34/02 від 
09.02.2015 р.; довідка № 
229 від 30.04.15 р. ); 
тема: Ознайомлення з 
науковою та навчально-
методичною роботою 
кафедри.
Стаж н/п роботи: 35 
років 
Обґрунтування: 
відповідна вища освіта 
та наукова 
спеціальність; 
виконання пп. 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 13,  15, 18 п. 30 
Ліцензійних умов

134072 Хінальська Тетяна 
Романівна

Старший викладач 0 Громадське 
будівництво та 
інженерне 
обладнання 
будівель

Кафедра природничих 
наук та захисту 
навколишнього 
середовища
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2001р.); 
Товарознавство і 
торгівля 
непродовольчими 
товарами"; 
товарознавець-
комерсант (диплом ВК 
№15530084 від 
15.06.2001р.);
Стажування: 
Годовицько-Басівська 
сільська Рада 
Пустомитіського району 
Львівської області; 
секретар 
погоджувальної комісії з 
регулювання земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
середовища, законності, 
правопорядку та 
депутатської етики з 
17.11.2015 – по 
теперішній час (довідка 
№367 від 15.05.2018 р.) 
Стаж н/п роботи: 18 
років
Обґрунтування: 
виконання пп.2, 3, 8, 10, 
13, 15, 16  п. 30 
Ліцензійних умов

175344 Бодак Михайло 
Петрович

Доцент 0 Холодильні 
технології та 
засоби їх 
забепечення

Кафедра 
товарознавства, 
технологій і управління 
якістю харчових 
продуктів
Освіта: Львівська 
комерційна академія 
(2003 р.); 
Товарознавство та 
комерційна діяльність; 



магістр з торгівлі 
(диплом ВК №21374550 
від 21.02.2003 р.);
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук; 05.18.15 – 
товарознавство (диплом 
ДК №001676 від 
10.10.2011 р.); тема 
дисертації 
“Дослідження 
споживних 
властивостей, якості і 
збереженості пряників 
поліпшеного складу”;
Вчене звання: доцент 
кафедри 
товарознавства 
продовольчих товарів 
(атестат серія 12 ДЦ 
№043170 від 30.06.2015 
р.);
Стажування: Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної медицини 
ім. С.З. Ґжицького, 
кафедра технології 
м’яса, м’ясних та 
олійножирових виробів з 
09.03 по 09.04 2015 р. 
(наказ ректора ЛКА № 
42/02 від 17.02.2015, 
довідка від 08.04.2015 р. 
№ 414-22); тема 
“Розробка та 
запровадження 
інноваційних 
технологій” 
Стаж н/п роботи: 15 
років 
Обґрунтування: 
виконання пп. 2,3,8 10, 
11, 13, 14, 15 , 16  п. 30 
Ліцензійних умов

 
 

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

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Кухні народів світу

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН9. Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур, 
ефективно застосовуючи комунікаційні 
концепції при спілкуванні з ними;
ПРН12. Знання основних характеристик 
технологічного процесу виробництва та 
надання послуг закладами готельно-
ресторанного господарства; уміння 
організовувати і аналізувати 
ефективність цього процесу;
ПРН15. Знання раціональних норм 
харчування та уміння розробляти та 
затверджувати нові рецептури та 
технології виробництва страв та 
виробів з урахуванням запитів різних 
груп споживачів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН18. Знання правил створення та 
функціонування системи контролю 
якості продукції та послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння контролювати відповідність 
показників якості вимогам нормативної 
документації

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
лабораторна робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, навчальна 
екскурсія, майстер-клас

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
лабораторної роботи); підсумковий 
контроль (екзамен)

Барна справа

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН5. Здатність усвідомлювати 
соціальну значущість своєї професії, 
застосовувати принципи деонтології 
при виконанні професійних обов'язків;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
лабораторна робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, тренінг, 
навчальна екскурсія, майстер-клас

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Організація виставкової та ярмаркової діяльності

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН10. Знання та уміння 

Лекція, дискусія, демонстрація, 
спостереження, практична робота, 
реферат, інструктивно-практичний
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, навчальна екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
реферату); підсумковий контроль 
(екзамен) 



організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН20. Здатність розробляти нові 
послуги (продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва 
та обслуговування споживачів;
ПРН25. Здатність розуміти економічні 
процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу

Організація ресторанного господарства

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН5. Здатність усвідомлювати 
соціальну значущість своєї професії, 
застосовувати принципи деонтології 
при виконанні професійних обов'язків;
ПРН7. Уміння використовувати 
організаторські навички для 
планування роботи колективу;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
лабораторна робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, навчальна 
екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль (залік, 
екзамен)

Організація ресторанного господарства

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН5. Здатність усвідомлювати 
соціальну значущість своєї професії, 
застосовувати принципи деонтології 
при виконанні професійних обов'язків;
ПРН7. Уміння використовувати 
організаторські навички для 
планування роботи колективу;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
лабораторна робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, навчальна 
екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль (залік, 
екзамен)

Організація готельного господарства

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН12. Знання основних характеристик 
технологічного процесу виробництва та 
надання послуг закладами готельно-
ресторанного господарства; уміння 
організовувати і аналізувати 
ефективність цього процесу;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
практична робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, тренінг, 
навчальна екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист практичної роботи); 
підсумковий контроль (залік, екзамен)



господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН19. Знання номенклатури основних і 
додаткових послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння здійснювати операції, пов’язані з 
наданням цих послуг;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства;
ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 
забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту

Організація готельного господарства

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН12. Знання основних характеристик 
технологічного процесу виробництва та 
надання послуг закладами готельно-
ресторанного господарства; уміння 
організовувати і аналізувати 
ефективність цього процесу;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН19. Знання номенклатури основних і 
додаткових послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння здійснювати операції, пов’язані з 
наданням цих послуг;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства;
ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 
забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
практична робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, тренінг, 
навчальна екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист практичної роботи); 
підсумковий контроль (залік, екзамен)

Економіка підприємств сфери обслуговування

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН25. Здатність розуміти економічні 
процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу;
ПРН26. Здатність розраховувати, 
аналізувати та планувати фінансово-
економічні показники діяльності 
підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та 
економічний потенціал;
ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 
забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту;
ПРН28. Здатність розробляти та 
реалізувати стратегічні й тактичні 
плани діяльності та розвитку закладів 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН29. Уміння обґрунтовувати ціни на 
продукцію та послуги закладів 
готельно-ресторанного господарства, 
планувати обсяги їх виробництва та 
реалізації;

Лекція, бесіда, дискусія, 
спостереження, практична робота, 
проблемно-пошуковий, інструктивно-
практичний
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи); підсумковий 
контроль (екзамен)



ПРН30. Здатність здійснювати 
планування потреби у матеріальних, 
фінансових та трудових ресурсах для 
закладів готельно-ресторанного 
господарства. 

Маркетинг

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН6. Володіння навичками 
використання сучасного програмного 
забезпечення, Internet-ресурсів і роботи 
в комп’ютерних мережах; методами, 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки і використання 
інформації у професійній діяльності;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН20. Здатність розробляти нові 
послуги (продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва 
та обслуговування споживачів;
ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 
забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту;
РН28. Здатність розробляти та 
реалізувати стратегічні й тактичні 
плани діяльності та розвитку закладів 
готельно-ресторанного господарства

Лекція, бесіда, дискусія, 
спостереження, практична робота, 
проблемно-пошуковий
Інтерактивні методи: ділова гра, 
ситуаційні задачі, робота в групах

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи); підсумковий 
контроль (екзамен)

Менеджмент підприємств

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН6. Володіння навичками 
використання сучасного програмного 
забезпечення, Internet-ресурсів і роботи 
в комп’ютерних мережах; методами, 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки і використання 
інформації у професійній діяльності;
ПРН7. Уміння використовувати 
організаторські навички для 
планування роботи колективу;
ПРН10. Знання та уміння 
організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН16. Здатність забезпечувати та 
оцінювати безпечність праці й 
належний рівень якості продукції та 
послуг у закладах готельно-
ресторанного господарства;
ПРН25. Здатність розуміти економічні 
процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу;
ПРН26. Здатність розраховувати, 
аналізувати та планувати фінансово-
економічні показники діяльності 
підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та 
економічний потенціал;
ПРН28. Здатність розробляти та 
реалізувати стратегічні й тактичні 
плани діяльності та розвитку закладів 
готельно-ресторанного господарства

Лекція, бесіда, дискусія, 
спостереження, практична робота, 
проблемно-пошуковий
Інтерактивні методи: ділова гра, 
ситуаційна задача, робота в групах

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи); підсумковий 
контроль (екзамен)

Ціни і ціноутворення

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН25. Здатність розуміти економічні 
процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу;
ПРН26. Здатність розраховувати, 
аналізувати та планувати фінансово-
економічні показники діяльності 
підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та 
економічний потенціал;
ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 

Бесіда, дискусія, лекція, інструктивно-
практичний, реферат
Інтерактивні методи: ситуаційна задача

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист реферату); 
підсумковий контроль (екзамен) 



забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту;
ПРН28. Здатність розробляти та 
реалізувати стратегічні й тактичні 
плани діяльності та розвитку закладів 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН29. Уміння обґрунтовувати ціни на 
продукцію та послуги закладів 
готельно-ресторанного господарства, 
планувати обсяги їх виробництва та 
реалізації;
ПРН30. Здатність здійснювати 
планування потреби у матеріальних, 
фінансових та трудових ресурсах для 
закладів готельно-ресторанного 
господарства

Бухгалтерський облік

ПРН25. Здатність розуміти економічні 
процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу;
ПРН26. Здатність розраховувати, 
аналізувати та планувати фінансово-
економічні показники діяльності 
підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та 
економічний потенціал;
ПРН29. Уміння обґрунтовувати ціни на 
продукцію та послуги закладів 
готельно-ресторанного господарства, 
планувати обсяги їх виробництва та 
реалізації;
ПРН30. Здатність здійснювати 
планування потреби у матеріальних, 
фінансових та трудових ресурсах для 
закладів готельно-ресторанного 
господарства

Бесіда, дискусія, лекція, інструктивно-
практичний, реферат
Інтерактивні методи: ситуаційна задача

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист реферату); 
підсумковий контроль 
(диференційований залік) 

Курортологія

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН10. Знання та уміння 
організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН18. Знання правил створення та 
функціонування системи контролю 
якості продукції та послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння контролювати відповідність 
показників якості вимогам нормативної 
документації;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства;
ПРН30. Здатність здійснювати 
планування потреби у матеріальних, 
фінансових та трудових ресурсах для 
закладів готельно-ресторанного 
господарства

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, ілюстрація, демонстрація, відео-
презентація, практична робота, 
реферат
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи та реферату); 
підсумковий контроль (екзамен)  

Аналіз господарської діяльності

ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН25. Здатність розуміти економічні 
процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу;
ПРН26. Здатність розраховувати, 
аналізувати та планувати фінансово-
економічні показники діяльності 
підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та 
економічний потенціал

Бесіда, дискусія, лекція, інструктивно-
практичний, реферат
Інтерактивні методи: ситуаційна задача

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист реферату); 
підсумковий контроль 
(диференційований залік) 

Страхування

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства;

Бесіда, дискусія, лекція, практична 
робота, реферат

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист практичної роботи 
та реферату); підсумковий контроль 
(екзамен)



ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 
забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту

Проектування та дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства

ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН6. Володіння навичками 
використання сучасного програмного 
забезпечення, Internet-ресурсів і роботи 
в комп’ютерних мережах; методами, 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки і використання 
інформації у професійній діяльності;
ПРН12. Знання основних характеристик 
технологічного процесу виробництва та 
надання послуг закладами готельно-
ресторанного господарства; уміння 
організовувати і аналізувати 
ефективність цього процесу;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН22. Знання основ проектування 
закладів готельно-ресторанного 
господарства, методик і галузевих 
вимог до розробки проектної 
документації; уміння моделювати 
сервісно-виробничі процеси та 
розробляти просторові рішення 
відповідно до моделі роботи, сучасних 
презентаційних та дизайнерських 
концепцій;
ПРН24. Уміння дотримуватися вимог 
нормативно-правових документів з 
проектування та експлуатації закладів 
готельно-ресторанного господарства.

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
інструктаж, лабораторна робота
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, метод проєктів

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
лабораторної роботи та проєкту); 
підсумковий контроль (екзамен)

Практика

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН5. Здатність усвідомлювати 
соціальну значущість своєї професії, 
застосовувати принципи деонтології 
при виконанні професійних обов'язків;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН19. Знання номенклатури основних і 
додаткових послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння здійснювати операції, пов’язані з 
наданням цих послуг;
ПРН27. Знання управлінсько-правової 
та організаційно-економічної системи 
забезпечення функціонування закладів 
готельно-ресторанного господарства та 
принципів формування системи 
адміністративного менеджменту

Бесіда, дискусія, демонстрація, 
спостереження, пояснювально-
спонукальний, пошуковий, 
дослідницький
Інтерактивні методи: робота в команді, 
тренінг, майстер-клас

поточний контроль (співбесіда, 
перевірка виконання практичних 
завдань); підсумковий контроль (захист 
звіту про проходження практики в 
комісії) 

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН10. Знання та уміння 
організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН21. Знання видів, призначення та 
сфери застосування різних видів 
обладнання у закладах готельно-
ресторанного господарства; уміння 
обґрунтовувати технічне оснащення та 
знаходити рішення щодо раціональної 
експлуатації інженерних систем та 
обладнання;
ПРН24. Уміння дотримуватися вимог 
нормативно-правових документів з 
проектування та експлуатації закладів 
готельно-ресторанного господарства

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
інструктаж, лабораторна робота
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, майстер-клас, навчальна 
екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація); проміжний 
контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль 
(екзамен)

Технологія продукції ресторанного господарства

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН15. Знання раціональних норм 
харчування та уміння розробляти та 
затверджувати нові рецептури та 

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, ілюстрація, демонстрація, 
спостереження, лабораторна робота, 
інструктивно-практичний
Інтерактивні методи: робота в групах, 
ситуаційна задача, майстер-клас

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація); проміжний 
контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль (залік, 
екзамен)



технології виробництва страв та 
виробів з урахуванням запитів різних 
груп споживачів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН20. Здатність розробляти нові 
послуги (продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва 
та обслуговування споживачів

Історія української державності

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та умки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів.

Лекція, репродуктивна бесіда, дискурс-
провокація, семінар, ілюстрація, 
реферат

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
реферату); підсумковий контроль 
(екзамен)

Іноземна мова

ПРН8. Володіння усною та письмовою 
ділової комунікацією державною та 
іноземною мовами для спілкування у 
професійній та соціально-культурній 
сферах; знання фахової термінології 
українською та іноземною мовами; 
здатність до усвідомленого поповнення 
і розширення комунікативних навичок у 
професійній сфері впродовж життя;
ПРН9. Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур, 
ефективно застосовуючи комунікаційні 
концепції при спілкуванні з ними

Розповідь-пояснення, бесіда, 
демонстрація, вправа, практична 
робота, аудіо-відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, тренінг, есе

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
есе); підсумковий контроль (залік, 
екзамен)

Філософія

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства

Лекція, компаративний плюралізм, 
аксіологічний, компаративний, дискурс-
провокація, семінар, ілюстрація
Інтерактивні методи: есе

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист есе); підсумковий 
контроль (екзамен)

Вища та прикладна математика

ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН26. Здатність розраховувати, 
аналізувати та планувати фінансово-
економічні показники діяльності 
підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та 
економічний потенціал

Лекція, ілюстрація, практична робота Поточний контроль (тестування, 
співбесіда); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи); підсумковий 
контроль (залік, екзамен)

Українська мова за професійним спрямуванням

ПРН8. Володіння усною та письмовою 
ділової комунікацією державною та 
іноземною мовами для спілкування у 
професійній та соціально-культурній 
сферах; знання фахової термінології 
українською та іноземною мовами; 
здатність до усвідомленого поповнення 
і розширення комунікативних навичок у 
професійній сфері впродовж життя;
ПРН9. Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур, 
ефективно застосовуючи комунікаційні 
концепції при спілкуванні з ними

Лекція, дискусія, ілюстрація, семінар, 
реферат
Інтерактивні методи: 
лінгводидактичний тренінг, ділова гра, 
метод проєктів, есе

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
проєкту та есе); підсумковий контроль 
(диференційований залік) 

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПРН10. Знання та уміння 
організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки;
ПРН16. Здатність забезпечувати та 
оцінювати безпечність праці й 
належний рівень якості продукції та 
послуг у закладах готельно-
ресторанного господарства;

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
інструктаж, лекція, демонстрація, 
спостереження, практична робота, 
реферат
Інтерактивні методи: робота в групах, 
ситуаційна задача

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи); підсумковий 
контроль (екзамен)  

Правознавство

ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН23. Знання основ системи права та 
законодавства у сфері готельно-
ресторанного бізнесу; уміння 
користуватися нормативно-правовими 
актами, що регламентують діяльність 
закладів готельно-ресторанного 
господарства;
ПРН24. Уміння дотримуватися вимог 
нормативно-правових документів з 

Бесіда, дискусія, лекція, семінар, 
пояснювально-спонукальний, 
інструктивно-практичний, реферат

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист реферату); 
підсумковий контроль (екзамен)



проектування та експлуатації закладів 
готельно-ресторанного господарства

Теоретичні основи товарознавства

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН9. Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур, 
ефективно застосовуючи комунікаційні 
концепції при спілкуванні з ними;
ПРН15. Знання раціональних норм 
харчування та уміння розробляти та 
затверджувати нові рецептури та 
технології виробництва страв та 
виробів з урахуванням запитів різних 
груп споживачів;
ПРН21. Знання видів, призначення та 
сфери застосування різних видів 
обладнання у закладах готельно-
ресторанного господарства; уміння 
обґрунтовувати технічне оснащення та 
знаходити рішення щодо раціональної 
експлуатації інженерних систем та 
обладнання

Лекція, ілюстрація, демонстрація, 
лабораторна робота, пояснювально-
ілюстративний, реферат
Інтерактивні методи: навчальна 
екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація); проміжний 
контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи та реферату); підсумковий 
контроль (екзамен)

Економічна теорія

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН2. Розуміння та усвідомлення 
соціально-економічних явищ та 
суспільно-економічних процесів.

Бесіда, дискусія, лекція, практична 
робота, реферат

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист практичної роботи 
та реферату); підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Мікробіологія, гігієна та санітарія (Частина 1)

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН3. Здатність оперувати 
загальнонауковими і філософськими 
поняттями та категоріями; розуміти і 
опрацьовувати ідеї та думки на основі 
логічних аргументів, перевірених 
фактів;
ПРН9. Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур, 
ефективно застосовуючи комунікаційні 
концепції при спілкуванні з ними;
ПРН15. Знання раціональних норм 
харчування та уміння розробляти та 
затверджувати нові рецептури та 
технології виробництва страв та 
виробів з урахуванням запитів різних 
груп споживачів;
ПРН21. Знання видів, призначення та 
сфери застосування різних видів 
обладнання у закладах готельно-
ресторанного господарства; уміння 
обґрунтовувати технічне оснащення та 
знаходити рішення щодо раціональної 
експлуатації інженерних систем та 
обладнання

Лекція, ілюстрація, демонстрація, 
спостереження, лабораторна робота, 
дослід, інструктивно-практичний
Інтерактивні методи: робота в групах, 
ситуаційна задача

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація); проміжний 
контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль (залік)

Мікробіологія, гігієна та санітарія (Частина 2)

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства.
ПРН15. Знання раціональних норм 
харчування та уміння розробляти та 
затверджувати нові рецептури та 
технології виробництва страв та 
виробів з урахуванням запитів різних 
груп споживачів.
ПРН16. Здатність забезпечувати та 
оцінювати безпечність праці й 
належний рівень якості продукції та 
послуг у закладах готельно-
ресторанного господарства. 
ПРН18. Знання правил створення та 
функціонування системи контролю 
якості продукції та послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння контролювати відповідність 
показників якості вимогам нормативної 
документації.

Лекція, ілюстрація, демонстрація, 
спостереження, лабораторна робота, 
дослід, інструктивно-практичний
Інтерактивні методи: робота в групах, 
ситуаційна задача

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація); проміжний 
контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль 
(екзамен)  

Харчова хімія

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН15. Знання раціональних норм 
харчування та уміння розробляти та 
затверджувати нові рецептури та 
технології виробництва страв та 
виробів з урахуванням запитів різних 
груп споживачів;
ПРН16. Здатність забезпечувати та 
оцінювати безпечність праці й 
належний рівень якості продукції та 
послуг у закладах готельно-
ресторанного господарства;
ПРН18. Знання правил створення та 
функціонування системи контролю 
якості продукції та послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння контролювати відповідність 
показників якості вимогам нормативної 
документації

Розповідь-пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, дослід, 
лабораторна робота, інструктивно-
практичний
Інтерактивні методи: метод проєктів, 
есе

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
проєкту та есе); підсумковий контроль 
(диференційований залік) 

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель



ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН10. Знання та уміння 
організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки;
ПРН21. Знання видів, призначення та 
сфери застосування різних видів 
обладнання у закладах готельно-
ресторанного господарства; уміння 
обґрунтовувати технічне оснащення та 
знаходити рішення щодо раціональної 
експлуатації інженерних систем та 
обладнання;
ПРН24. Уміння дотримуватися вимог 
нормативно-правових документів з 
проектування та експлуатації закладів 
готельно-ресторанного господарства

Розповідь-пояснення, бесіда, лекція, 
практична робота, інструктивно-
практичний, інформаційно-
повідомлювальний, Інтерактивні 
методи: метод проєктів

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист практичної роботи 
та проєкту); підсумковий контроль 
(екзамен) 

Рекреаційні комплекси світу

ПРН1. Знання сутності, принципів та 
тенденцій розвитку природи, 
суспільства, людини;
ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг;
ПРН19. Знання номенклатури основних і 
додаткових послуг у закладах 
готельно-ресторанного господарства; 
уміння здійснювати операції, пов’язані з 
наданням цих послуг

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, ілюстрація, демонстрація, відео-
презентація, практична робота, 
реферат
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, презентація, виступ з 
доповіддю); проміжний контроль 
(письмове та усне опитування, захист 
практичної роботи та реферату); 
підсумковий контроль 
(диференційований залік)  

Холодильні технології та засоби їх забепечення

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН10. Знання та уміння 
організовувати роботу відповідно до 
вимог охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки;
ПРН21. Знання видів, призначення та 
сфери застосування різних видів 
обладнання у закладах готельно-
ресторанного господарства; уміння 
обґрунтовувати технічне оснащення та 
знаходити рішення щодо раціональної 
експлуатації інженерних систем та 
обладнання;
ПРН24. Уміння дотримуватися вимог 
нормативно-правових документів з 
проектування та експлуатації закладів 
готельно-ресторанного господарства

Бесіда, дискусія, лекція, демонстрація, 
спостереження, лабораторна робота
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, навчальна екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація кейтерингового обслуговування

ПРН4. Володіння концептуальними 
знаннями теорії і практики організації 
готельно-ресторанного господарства;
ПРН5. Здатність усвідомлювати 
соціальну значущість своєї професії, 
застосовувати принципи деонтології 
при виконанні професійних обов'язків;
ПРН7. Уміння використовувати 
організаторські навички для 
планування роботи колективу;
ПРН11. Знання показників і методів 
аналізу та моделювання процесів у 
професійній діяльності; уміння 
інтерпретувати та аргументувати 
окремі явища та процеси;
ПРН13. Знання принципів організації 
роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних 
підрозділів;
ПРН14. Уміння організовувати 
ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур 
закладів готельно-ресторанного 
господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів;
ПРН17. Здатність розробляти і 
застосовувати інноваційні технології 
виробництва та обслуговування 
споживачів готельно-ресторанних 
послуг

Розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, 
лекція, демонстрація, спостереження, 
лабораторна робота, інструктивно-
практичний, відео-презентація
Інтерактивні методи: ситуаційна 
задача, робота в групах, тренінг, 
навчальна екскурсія

Поточний контроль (тестування, 
співбесіда, виступ з доповіддю); 
проміжний контроль (письмове та усне 
опитування, захист лабораторної 
роботи); підсумковий контроль 
(екзамен)

Підсумкова атестація

Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання і в 
господарській діяльності суб'єктів 
готельного і ресторанного бізнесу, що 
передбачає застосування певних теорій 
та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов

Бесіда, лекція, консультування Підсумковий контроь (комплексний 
кваліфікаційний екзамен у формі 
тестування та розв’язку ситуаційної 
задачі)

 


