Передмова

1.

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою
освітою та вищі навчальні заклади, де готують фахівців:
Освітнього рівня

Перший (бакалаврський)
(рівень вищої освіти)

Спеціальності:

241 Готельно-ресторанна справа
(код і назва напряму підготовки)

З нормативним терміном навчання (денна форма)

_____4______
(років, місяців)

ІІ. Загальна характеристика
Повна назва закладу
вищої освіти та
структурного
підрозділу
Рівень вищої освіти
Галузь знань
Офіційна назва
освітньої програми
Ступінь що
присвоюється
Спеціальність
Спеціалізація (за
наявності)
Варіативна
компонента
Освітня
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація (ї)
Кваліфікація в
дипломі
Тип диплому та
обсяг освітньої
програми
Рівень/цикл
Мова(и) викладання
Вимоги до рівня
освіти осіб, які
можуть розпочати
навчання за цією
програмою
Обмеження щодо
форми навчання

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Перший бакалаврський
24 Сфера обслуговування
Готельно-ресторанна справа
Бакалавр
Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа
Бакалавр з готельної і ресторанної справи

Бакалавр з готельні і ресторанної справи
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС Термін навчання 4 роки
НРК України – 6 рівень; FQ for the EHEA – перший цикл, EQF–
LLL – 6 рівень
Українська мова
Наявність повної загальної середньої освіти, або ступеня молодшого
бакалавра
Без обмежень

Академічні права
випускників

Можливість навчатися за програмами другого циклу
(магістратура) за цією ж галуззю, знань, що узгоджується з
отриманим дипломом бакалавра, або суміжною.

Інтернет адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

www.suem.edu.ua

Профіль освітньої програми
Цілі освітньої
програми
Характеристика
освітньої програми

Підготувати фахівців із готельно-ресторанної справи, які володіють
сучасним економічним мисленням, фундаментальними знаннями і
відповідними компетентностями необхідними для провадження
ефективної діяльності в сфері обслуговування.

1. Предметна
область, напрям

сервісна й виробничо-технологічна діяльність як форма взаємодії
суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та
соціальних інтересів.

2. Фокус програми:
загальна/спеціальна

Загальна програми «Готельно-ресторанна справа»

3. Орієнтація
освітньої програми

4. Особливості
програми

Придатність
випускників до
працевлаштування
та подальшого
навчання
Викладання та
оцінювання

1. Викладання та
навчання

2. Оцінювання

Освітньо-професійна програма для бакалавра
Структура програми 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 бізнесу
Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, принципах
теорії гостинності, що визначають тенденції та закономірності
розвитку сфери обслуговування. Предметна область містить знання з
основ технології харчових виробництв, організації готельного та
ресторанного господарства, технології продукції ресторанного
господарства, інформаційних систем та технологій, проектування та
дизайну об'єктів готельно-ресторанного господарства
Відповідні робочі місця із виконання функцій фахівця з готельноресторанного обслуговування в установах та на підприємствах
різних галузей діяльності і організаційно-правових форм.
Самостійне працевлаштування.

Інтерактивне спілкування з викладачами, прогресивні форми
викладання, оволодіння професійними методиками на основі
різноманітних інтерактивних курсів, самопідготовка із використанням
дистанційних курсів, самостійна робота на основі підручників та
конспектів, робота з електронною бібліотекою СУЕМ, використання
мережі Інтернет, підготовка есе та доповідей, робота у комп'ютерних
класах, практична підготовка.
Поточний контроль: тестування знань, виконання завдань в
дистанційних курсах, усні презентації. Підсумковий контроль –
контрольні та індивідуальні роботи, звіти про практику, курсові роботи
та їх захист, семестрові заліки і екзамени з урахуванням накопичених
балів поточного контролю. Атестація у формі кваліфікаційного
фахового іспиту, підготовка та захист бакалаврської дипломної
роботи.

Стиль та
методики навчання

1. Підходи до
викладання та
навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне
самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науковопізнавальний характеріз застосування. інтерактивних технологій
навчання, зокрема, мультимедійних, дистанційного навчання, відео
конференцій. Практичні, лабораторні заняття проводяться в малих
групах: поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри,
презентації з використання сучасних професійних програмних
продуктів. Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій
роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню
розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом
життя. Самостійна робота здійснюється із використанням

2. Система
оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні фахові
компетентності

дистанційних курсів, на основі підручників та конспектів, робота з
електронною бібліотекою СУЕМ, використання мережі Інтернет,
підготовка есе та доповідей, робота у комп'ютерних класах, практична
підготовка. Навчально-методичне забезпечення і консультування
самостійної роботи здійснюється через університетське модульне
середовище освітнього процесу.
Поточний контроль: тестування знань, виконання завдань в
дистанційних курсах, усні презентації. Підсумковий контроль –
контрольні та індивідуальні роботи, звіти про практику, курсові роботи
та їх захист, семестрові заліки і екзамени з урахуванням накопичених
балів поточного контролю. Атестація у формі кваліфікаційного
фахового іспиту, підготовка та захист бакалаврської дипломної
роботи.
Програмні компетентності
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
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних
процесів і тенденцій науково-технічного прогресу.
ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у
широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
ЗК3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний
апарат.
ЗК4. Здатність до формування світогляду, розуміння принципів
розвитку природи, людини, суспільства.
ЗК5. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії,
застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних
обов'язків.
ЗК6. Здатність до використання сучасного програмного забезпечення,
Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння
основними методами, способами і засобами отримання, зберігання,
переробки і використання інформації у професійній діяльності.
ЗК7. Здатність використовувати організаторські навички для
планування роботи колективу.
ЗК8. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та
іноземною мовами для спілкування у професійній та соціальнокультурній сферах, володіння фаховою термінологією українською та
іноземною мовами.
ЗК9. Здатність розуміти та поважати представників інших культур,
ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.
ЗК10. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони
праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
ФК1. Здатність до розуміння принципів функціонування економіки
та суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу.
ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і
методологію дослідження процесів функціонування готельноресторанного господарства.
ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес у закладах
готельно-ресторанного господарства з урахуванням вимог і потреб
споживачів та забезпечувати його ефективність.

ФК4. Здатність використовувати на практиці основи діючого
законодавства та відстежувати зміни в ньому.
ФК5. Здатність забезпечувати безпечність праці.
ФК6. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та
внутрішні комунікації у закладах готельно-ресторанного господарства,
навички взаємодії (робота в команді).
ФК7. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у
господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
ФК8. Здатність проектувати процес надання основних і додаткових
послуг у закладах готельно-ресторанного господарства.
ФК9. Здатність проектувати технологічний процес виробництва
продукції і складати необхідну нормативну документацію на
напівфабрикати та готову кулінарну продукцію.
ФК10. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням
інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів.
ФК11. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та
обладнання, уміння вирішувати питання раціонального використання
просторових та матеріальних ресурсів.
ФК12. Здатність розробляти та формувати об’ємно-планувальні
рішення закладів готельного та ресторанного господарства.
ФК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг
на підприємствах сфери гостинності.
ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати
планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та
ресторанного бізнесу.
ФК15. Здатність аналізувати та розраховувати економічні показники
діяльності, визначати рівень конкурентоспроможності та економічний
потенціал суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу на основі даних
статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних
досліджень
ФК16. Здатність організовувати роботу персоналу закладів готельноресторанного господарства з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи
працівників, раціонального розподілу праці та вимог виробництва та
обслуговування.
ФК17. Здатність організовувати ефективну взаємодію структурних
підрозділів закладів готельно-ресторанного господарства
Програмні результати навчання
ПРН1. Знання сутності, принципів та тенденцій розвитку природи,
суспільства, людини. ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціальноекономічних 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.
ПРН5. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії,
застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних
обов'язків.
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.
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.
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.
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 готельноресторанного 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.
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 готельноресторанного господарства.
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.
ПРН19. Знання номенклатури основних і додаткових послуг у закладах
готельно-ресторанного господарства; уміння здійснювати операції,
пов’язані з наданням цих послуг.
ПРН20. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з
використанням
інноваційних
технологій
виробництва
та
обслуговування 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.
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

Основні
характеристики
кадрового
забезпечення

Основні
характеристики
матеріальнетехнічне
забезпечення

Основні
характеристики
інформаційнометодичного
забезпечення

презентаційних та дизайнерських концепцій.
ПРН23. Знання основ системи права та законодавства у сфері готельноресторанного бізнесу; уміння користуватися нормативно-правовими
актами, що регламентують діяльність закладів готельно-ресторанного
господарства.
ПРН24.
Уміння
дотримуватися
вимог
нормативно-правових
документів з проектування та експлуатації закладів готельноресторанного 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 фінансовоекономічні 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.
ПРН30. Здатність здійснювати планування потреби у матеріальних,
фінансових та трудових ресурсах для закладів готельно-ресторанного
господарства.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічний персонал кафедри відповідає вимогам чинного
законодавства України. Всі науково-педагогічні працівники, залучені
до реалізації освітньої програми, мають наукові ступені, вчені звання та
підтверджений рівень наукової і професійної активності. Відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не рідше,
ніж один раз на п’ять років.
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту здійснює
освітній процес у власних приміщеннях.
В університеті наявні: навчальні аудиторії які забезпечено
мультимедійним обладнанням; тематичні кабінети; спеціалізовані
лабораторії; комп’ютерні класи; бібліотека (наукова та електронна) у
т. ч. читальні зали з сучасною навчальною літературою, науковими,
довідковими та іншими виданнями; пункти харчування; спортивний
зал, спортивні майданчики; медичний пункт. Корпуси університету
мають точки бездротового доступу до мережі Інтернет.
Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.
Застосування
інтерактивних
технологій
навчання,
зокрема,
мультимедійних, дистанційного навчання, відео конференцій,
контролю знань в електронному режимі в Системі дистанційного
навчання «Промітей»; електронна бібліотека навчально-методичних
комплексів дисциплін: електронні конспекти лекцій, презентації курсів,
банк електронних тестів, методичні вказівки до вивчення дисциплін та

Академічна
мобільність

інщі елементи; наукова бібліотека, читальні зали; корпоративна пошта;
навчальні і робочі плани; графіки навчального процесу навчальнометодичні комплекси дисциплін;
навчальні та робочі програми
дисциплін; дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної
роботи студентів з дисциплін; програми практик; методичні вказівки
щодо виконання курсових робіт, дипломних (робіт; критерії
оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних контрольних робіт;
доступ до електронних журналів; доступ до електронних бібліотечних
ресурсів світу; технологічне та матеріально-технічне забезпечення
освітнього процесу.
Особливості освітньої програми
На загальних підстава в межах України.
На основі двосторонніх договорів між Східноєвропейським
університетом економіки і менеджменту та навчальними закладами
країн-партнерів.
Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у
грантових програмах.

Міжнародна
кредитна
мобільність
Скорочений термін На основі дипломів молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)
навчання
Навчання іноземних студентів може проводитися на загальних умовах
Навчання
або за індивідуальним графіком.
іноземних
здобувачів вищої
освіти

ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми
В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний підхід
з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за
освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) передбачаються певні
витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній обсяг навчального
навантаження студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС
дорівнює 30 годинам). 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік 60 кредитів ЄКТС.
Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: обов’язкових
дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента, які розподілені за циклами
підготовки (гуманітарних дисциплін, фундаментальної підготовки, дисциплін
професійної і практичної підготовки) відповідно до профілю освітньої програми.
До циклу гуманітарних дисциплін відносяться навчальні дисципліни, що
спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої освіти,
зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних
навичок.
До циклу фундаметальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що
спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю знань
у здобувача вищої освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей конкретної
галузі знань та підтримуючого характеру.
До циклу дисцплін професійної і практичної підготовки відносяться
навчальні дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових

компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної
області та професійного спрямування.
Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи (самостійну,
аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до навчального плану. В
таблиці 3 представлений розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів
ЄКТС.
Таблиця 3
Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС
за компонентами
№
п/п

Цикл підготовки

Цикл гуманітарних
дисциплін
2.
Цикл дисциплін
фундаментальної
підготовки
3.
Цикл дисцплін професійної
і практичної підготовки
Всього за весь термін навчання
1.

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої
освіти (кредитів / %)
Обов’язкові
Вибіркові
Всього за весь
компоненти
компоненти
термін
освітньоосвітньонавчання
професійної
професійної
програми
програми
24/10
12/5
36/15
55/22,9

16/6,6

71/29,5

90/37,5

35/14,5

125/52

169/70,4

63/26,3

240/100

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами, структурно-логічна
послідовність їх вивчення, форми підсумкового контролю наведено в табл. 4.
Таблиця 4

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС
за компонентами освітніх програм
Компоненти освітньої програми
Кількість
Код н/д (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
1
2
3
1.1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1. Цикл гуманітарних дисциплін
1.1.1. Українська мова
4
1.1.2. Історія та культура України
5
1.1.3. Іноземна мова
1.1.4. Іноземна мова*
1.1.5. Філософія
1.1.6. Основи охорони праці
1.1.7 Фізичне виховання*
Всього за цикл:

Форма
підсумк.
контролю
4
екзамен
екзамен

6

залік,екзамен

5
4

екзамен
екзамен

24

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки
1.2.1.
Інформаційні системи і технології
10
1.2.2.
Економічна теорія
5
1.2.3.
Основи наукових досліджень
4
1.2.4.
Вища математика
4
1.2.5.
Статистика
5
1.2.6.
Інженерна графіка
5
1.2.7.
Громадське будівництво
4
Товарознавство
4
1.2.8.
1.2.9.
Інженерне обладнання будівель
5
1.2.10. Стандартизація, сертифікація і метрологія
5
4
1.2.11. Харчова хімія
55
Всього за цикл:
3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
3.3.1. Економіка підприємства
4
3.3.2. Іноземна мова професійного спілкування (англ.)
5
9
3.3.3. Ділова іноземна мова
3.3.4. Друга іноземна мова
9
5
3.3.5. Друга ділова іноземна мова
3.3.6. Теорія і практика ділового перекладу
3
3.3.7. Організація готельного господарства
5
5
3.3.8. Організація ресторанного господарства
3.3.9. Технологія продукції ресторанного господарства
5
3.3.10. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
4
Устаткування закладів готельно-ресторанного
4
3.3.11. господарства
Проектування об'єктів готельно-ресторанного
4
3.3.12. господарства
Управління якістю продукції та послуг в готельно4
3.3.13. ресторанному господарстві
4
3.3.14. Курсова робота з Організація готельного господарства
Курсова робота з Організація ресторанного
4
13.3.15. господарства
Код н/д

1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.

Ознайомча практика

4

Технологічна практика
4
Виробнича практика
4
4
1.3.19. Переддипломна практика
90
Всього за цикл:
Всього за обов’язкові компоненти:
169
1.2. Вибіркові компоненти освітньої програми
Вибіркові блоки компонентів
1. Цикл гуманітарних дисциплін
1.1.1. Психологія
4
1.1.3. Політологія
4

Форма
підсумк.
контролю
залік,екзамен
екзамен
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
залік
залік

екзамен
залік,екзамен
залік,екзамен
залік,екзамен
залік,екзамен
залік
залік,екзамен
залік,екзамен
залік,екзамен
екзамен
екзамен
залік,екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

залік
залік

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
1.1.4. Релігієзнавство
4
1.1.5. Логіка
4
1.1.6. Етика й естетика
4
1.1.7. Культурологія
4
1.1.8. Соціологія
4
1.1.9. Педагогіка
4
1.1.10. Корпоративна культура
4
Всього за цикл:
12
2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки
1.2.1.
Інфтруктура готельного і ресторанного господарства
6
1.2.2.
Курортологія
6
1.2.3.
PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі
4
Код н/д

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Форма
підсумк.
контролю
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

залік
залік
залік

Рекреалогія

6

залік

Рекреаційні комплекси світу

6

залік

Мерчандайзинг в ресторанному господарстві

4

залік

Всього за цикл:

90

3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Технологія харчових продуктів оздоровчого та
7
3.3.1. профілактичного призначення
3.3.2. Технологія напоїв
7
Бізнес-планування в готельному та ресторанному
7
3.3.3. господарстві
3.3.4. Моніторинг ринку готельних і ресторанних послуг
7
3.3.5. Дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства
7
3.3.6. Еногастрономія
7
3.3.7. Організація виставкової діяльності
7
3.3.8. Організація обслуговування напоями
7
Комунікаційні технології у готельно-ресторанному
7
3.3.9. бізнесі
3.3.10. Економіка готельно-ресторанної галузі
7
Всього за цикл:
35
Всього за групу вибіркових компонентів:
63
Всього за освітньо-професійну програму
240

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

VI - Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів
кваліфікації бакалавра з
фінансів, банківської
справи та страхування
здійснюється у формі:

Вимоги до
дипломної
роботи

Вимоги до
екзамену з фаху

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра зі
спеціальності
241
«Готельно-ресторанна
справа»,
здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть
включатися представники роботодавців та їх об'єднань,
відповідно до положення про атестаційно-кваліфікаційну
комісію, затвердженого вченою радою СУЕМ.
Атестація здійснюється у формі: публічного захисту
дипломної роботи та екзамену з фаху.
Дипломною роботою є робота бакалавра, що виконується на
завершальному етапі здобуття першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти для встановлення відповідності набутих
результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів
вищої освіти та освітньої програми. Дипломна робота
виконується за тематикою, визначеною СУЕМ та
перевіряється на плагіат.
Дипломна робота повинна відповідати нормативним вимогам
та рекомендаціям методичних вказівок щодо робіт такого
рівня СУЕМ.
Зміст дипломної роботи визначається її темою. Деталізація
вимог
дипломної
роботи
регламентується
Екзамендоз фаху
включає
програмні
питання, яківнутрішніми
визначають
документами
й засвоєння
положеннями
СУЕМ.
рівень та обсяг
знань,
умінь, інших компетентностей
здобувачами вищої освіти.
Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої
можуть включатися представники роботодавців та/або їх
об’єднань згідно Положення «Про організацію освітнього
процесу в СУЕМ».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним
закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за
поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до
системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

