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1. Пояснювальна записка 
1.1.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни «Університетська освіта» полягає в 

усвідомленні сутності основних принципів, законодавчих актів і нормативних 

документів в галузі вищої освіти України, в підготовці студентів до навчання в 

вищих навчальних закладах відповідно до сучасних інтеграційних процесів у 

світовій та європейській освіті. Сформувати цілісне уявлення про зміст та 

структуру фахової підготовки; про обраний напрям і спеціальність та основні 

освітньо-кваліфікаційні вимоги щодо підготовки фахівця бакалаврського рівня. 

Завдання: 
- ознайомлення з законодавством України щодо вищої освіти; 
- ознайомлення зі структурою ОНАХТ, її історією, роллю в розвитку науково-

технічного прогресу переробних галузей; 
- вивчення освітньої та професійної програми вищої освіти по фаховому 

спрямуванню, змісту учбових планів з врахуванням багатоступеневої 

підготовки бакалавр – спеціаліст – магістр; 
- ознайомлення студентів з основами наукової інформації та бібліографії, 

пояснити роль обчислювальної техніки в сучасних інформаційних технологіях 

та оптимізації технологічних процесів; 
- ознайомлення з характером майбутньої діяльності; 
-  надати загальні основи технології ресторанних виробництв,  ознайомити з 

основними процесами готельного господарства, інноваційними та 

екологічними аспектами готельно-ресторанного бізнесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати:  
- основні поняття щодо вищої освіти в Україні; 
- сутність соціального значення вищої освіти; сучасні тенденції її розвитку в 

контексті Болонського процесу; 
- принципи фундаменталізації та індивідуалізації підготовки фахівців з 

вищою освітою; напрями фахової підготовки бакалаврів у вищому навчальному 

закладі; 
- соціально-культурну інфраструктуру вищого навчального закладу; 
- склад органів студентського самоврядування та напрями їх роботи у ВНЗ в 

контексті демократизації вищої школи; 
- основні поняття та терміни, мати уявлення про наукові основи діяльності 

готельно-ресторанних підприємств; 
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вміти:  
- формулювати основні ключові позиції Болонського процесу; 
- розрізняти фундаментальну та індивідуальну складові підготовки фахівців з 

вищою освітою; 
- вірно інтерпретувати основну термінологію організації навчального процесу 

(семестр, сесія, навчальний рік, кредит, тощо); 
- здійснювати перехід від рейтингової шкали ВНЗ до ECTS та навпаки; 
- орієнтуватися в структурі ОНАХТ; 
- знати особливості організації навчального процесу та соціально-культурної 

інфраструктури вищого навчального закладу, напрями фахової підготовки 

бакалаврів; 
- вміти користуватися фондами науко-технічної бібліотеки вищого 

навчального закладу. 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Університетська освіта» 

здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійній програмі 

«Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 
підготовки бакалаврів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести 

здоровий спосіб життя. 
ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої 

права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 
ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 
СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та 

внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії 
Програмні результати навчання: 

ПРН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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своєї діяльності 
ПРН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості  
ПРН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави.  
ПРН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  
ПРН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового 

способу життя 
 

1.3  Міждисциплінарні зв’язки 
Послідовні дисципліни – Організація готельного господарства; Організація 

ресторанного господарства. 
 

1.4    Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається у на І курсі у І семестрі для денної та заочної форм 

навчання 
Кількість кредитів ECTS - 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 18 12 
заочна 12 8 4 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             



7 
 

  

   2. Зміст навчальної дисципліни 
2.1. Програма змістовних модулів 

 
Змістовний модуль 1: Загальна складова освіти 

 № 

теми 
Зміст теми 

Години 
денна/ 
заочна 

1.  Вступ. Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою. 
2/2 

2.   Загальні питання державного стандарту вищої освіти в Україні.. 2/2 
3.  Вищій учбовий заклад та його роль у підготовці висококваліфікованих кадрів. 

Структура академії, факультетів, випускаючих кафедр. Методи активного 

навчання, використання сучасної обчислювальної техніки. 
2 

4.   Бібліотека ОНАХТ та правила користування її фондами. Науково-дослідницька 

робота студентів. Громадське, культурне та спортивне життя академії. Контроль 

знань студентів. Організація самостійної роботи. 
2 

5.   Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої 

школи. 
2 

 
Змістовний модуль 2: Фахова складова освіти 

 № 

теми 
Зміст теми 

Години 
денна/ 
заочна 

1.  Сучасний стан ринку готельно-ресторанної справи та перспективи його 

розвитку. 
2/2 

2.  Особливості організації підготовки фахівця за напрямом готельно-ресторанна 

справа у відповідності до певного освітньо-кваліфікаційного рівня.. 
2/2 

3.  Загальна організація і інфраструктура ресторанного підприємства у світі і в 

Україні. 
2 

4.  Загальна характеристика сучасного стану та інновації в організації готельних 

підприємств світу і України. 
2 

 Разом з дисципліни 18/8 
 

2.2 . Перелік практичних робіт 
№ з/п Назва практичної  роботи Години 

денна/заочна 
1. Система організації вищої освіти в Україні. 2/2 
2. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 2 
3.  Структура закладів вищої освіти. Види, методи та засоби навчання у 

закладах вищої освіти та методи контролю знань студентів 
2 

4. Структура ОНАХТ. Структура бібліотеки. Громадське та студентське 

самоврядування в ЗВО. Права та обов’язки студентів. 
2/2 

5. Сучасний стан розвитку готельного господарства 2 
6. Сучасний стан розвитку ресторанного господарства 2 
 Всього 12/4 
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2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

п/п 
Назва теми денна 

заочна 
Приклади завдань  до самостійної роботи  

1.  Європейські процеси інтеграції 

та інновації у вищій освіті 

України 

10 12 Опрацювати матеріал і дати письмову 

відповідь: 
 Аналіз типів інтеграційних  інновацій в 

сучасній вищій освіті України 
 

2.   Етапи входження України в 

Болонський процес. 
10 12 Опрацювати матеріал і дати письмову 

відповідь: 
 Навчання в умовах кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу 

(КМСОНП). 
3  Варіативна складова у 

організації наукової роботи ВНЗ: 

конференції, симпозіуми, 

конкурси.х всесвітніх сітей. 
Нормативно-правова основа 

професійної підготовки 

студентів. 
 

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмову 

відповідь: 
Аналіз впровадження сучасних  

нормативних документів як необхідної 

основи для професійної підготовки 

студентів Види навчальних занять: лекції, 

лабораторні, практичні, семінарські та 

індивідуальні заняття, консультації.  
Особливості організації та проведення 

різних типів наукових заходів в ВНЗ 
4  Інфраструктура ОНАХТ. 

Принципи управління вищим 

навчальним закладом. 

10 12 Опрацювати матеріал і дати письмову 

відповідь: 
 Одеська національна академія харчових 

технологій: історія та традиції. 

Студентська преса, її роль у 

студентському самоврядуванні. 
5  Основні напрямки та 

перспективи розвитку 

ресторанного господарства. 
Сучасні світові ресторанні 

ланцюги  

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмову 

відповідь: 
 Аналіз особливостей розвитку  

ресторанних ланцюгів в Україні та світі 
 

6   Готельна послуга як складову 

сфери гостинності. Сучасні 

міжнародні готельні ланцюги 

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмову 

відповідь 
Аналіз особливостей розвитку  готельних 

ланцюгів в Україні та світі 
 Всього 60 78  
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3 Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф.залік 
Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні бали 

min max min max 

Змістовий модуль 1. Загальна складова освіти 

Робота на лекціях  2 33 5 10 15 4 8 12 
Виконання практичних робіт   2 33 3 6 9 2 4 6 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 3 45/6 4 12 20 4 12 24 

Виконання індивідуальних 

завдань 2/6 46/8 1 2 6 1 6 8 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Поточний контроль (тестовий)   1 30 50 1 30 50 
Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Фахова складова освіти 
Робота на лекціях 2 34 4 8 16 4 8 16 
Виконання практичних робіт 2 35 3 6 15 2 4 10 
Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 5 410/7 2 10 20 2 10 14 

Виконання індивідуальних 

завдань 6/8 9/10 1 6 9 1 8 10 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Поточний контроль (тестовий)   1 30 50 1 30 50 
Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

 
4. Інформаційні ресурси 

Базові (основні): 
1. Університетська освіта у технологічному вищому навчальному закладі 

[Електронний ресурс] : підручник / В. Г. Мураховський, Ф. А. Трішин. — 
Електрон. вид. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 206 с.   

2. Інноваційні напрямки розвитку закладів готельного господарства / А. К.  

Д’яконова, Ф. А.  Трішин, Л. А.  Тітомир, О. М.  Коротич // Економіка харчової 

промисловості : наук. журн. — 2021. — Т. 13, № 1. — С.62-68 : рис., табл. — 
Бібліогр. : 14 назв.  

3. Innovative development of the economy: global trends and national features 
[Текст] : collective monograph / edited by J. Ћukovskis, K. Shaposhnykov ; 

Aleksandras Stulginskis University, Business and Rural Development Management 
Institute ; [Л. А. Тітомир, О. І. Данилова ; Одес. нац. акад. харч. технологій]. — 
Kaunas : Baltija Publishing, 2018. — 716 p.   

4. Тітомир Л.А. Університетська освіта.: Конспект лекцій з курсу 
«Університетська освіта» для студентів, які навчаються за спеціальністю 241 
«Готельно-ресторанна справа» ступінь вищої освіти бакалавр денної та заочної 

форм навчання. Одеська національна академія харчових технологій, 2021 – 29 с. 
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5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

"Університетська освіта" [Електронний ресурс] : для студентів, які навчаються за 

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" СВО "Бакалавр" ден. та заоч. форм 

навчання / Ю. О. Халілова-Чуваєва, Л. А. Тітомир ; відп. за вип. Т. Є. Лебеденко ; 

Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. 

дані: 29 с.  
6. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та індивідуальних 

завдань з дисципліни "Університетська освіта" [Електронний ресурс] : для 

студентів, які навчаються за спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" СВО 

"Бакалавр" ден. та заоч. форм навчання / Ю. О. Халілова-Чуваєва ; відп. за вип. Т. 

Є. Лебеденко ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — 
Електрон. текст. дані: 28 с.   

 
Додаткові: 

1. Положення про організацію і проведення практичної підготовки 

студентів ОНАХТ.-Одеса:Одеса ОНАХТ,2020  
2. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. 
3. Закон   України   від   05.09.2017   р.   «Про   освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. 
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу:  http://zakon4.rada. 
gov.ua/laws/show/266-2015-п]. 
     5.Дулатова А.Н. «Інформаційна культура особистості»; Учбово-методичний 

посібник / А.Н. Дулатова, Н.Б. Зіновьєв – М.: 2017 – 171 с. 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada/
http://zakon4.rada/

