
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

06.02.2017 № 6 

 

м. Херсон 

 

 
Голова: Орленко О.В., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Семака І.М., старший лаборант 

 
Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В.; доценти Дзюндзя О.В., Кострицький В.Г, 

Носова І.О., Якимчук Д.М.,; викладачі Кузьмін А.І., Ярошенко Н.Ю.; старший лаборант 

Семака І.М.; завідувач навчальної лабораторії Хабленко В.І.; завідувач кабінетом 

інформаційних технологій Знаменська О.А.; завідувач кабінетом Мазуренко Т.М.; інженер 

Павленко О.С. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про обговорення результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 

Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про затвердження звіту про роботу викладачів кафедри за І семестр 

Доповідає: Орленко О.В. 

3. Про рекомендації до друку студентських публікацій 

Доповідає : Орленко О.В. 

4. Про участь і підготовку студентських наукових робіт на зовнішній конкурс 

Доповідає : Орленко О.В. 

5. Про розробку освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» з 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 241 Готельно- 

ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування. 

Доповідає : Орленко О.В. 

 

6. Про ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ 

Доповідає : Орленко О.В. 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що абсолютна успішність по кафедрі на 

денній формі навчання складає не менші 80%, якість знань – 69,8%. На заочній формі 

навчання – абсолютна успішність складає 78 %, якість знань – 63,2 %. 

ВИРІШИЛИ: 

1 Подати інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії у 

паперовому       та       електронному       варіанті       до       деканату       до       9       лютого 

2017 року. 

2. Подати інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії у 

паперовому варіанті до відділу моніторингу якості освіти до 9 лютого 2017 року. 



2. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про затвердження звітів про роботу викладачів кафедри за І семестр 

2016-2017 навчального року. 

ВИРІШИЛИ: 

Індивідуальну роботу викладачів кафедри вважати виконаною. Звіти про виконання 

індивідуальної роботи за І семестр 2016-2017 навчального року затвердити. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про рекомендацію до друку студентських публікацій. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що вона є науковим керівником 

студентських робіт, підготовлених для публікації у черговий випуск альманаху Херсонського 

державного університету «Магістерські студії». 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати студентські наукові роботи до друку у черговий випуск альманаху 

Херсонського державного університету «Магістерські студії». 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про участь і підготовку студентських наукових робіт на зовнішній 

конкурс. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що конкурсна комісія кафедри готельно- 

ресторанної справи розглянула студентські наукові роботи, подані на І університетський етап 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2016-2017 навчальному році та рекомендує для участі у ІІ турі конкурсу наукові робот. 

Підготовлені роботи будуть відправлені до Одеського національного університету харчових 

технологій. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Подати до відділу по роботі з обдарованою молоддю рапорт про підсумки 

проведення конкурсу та рекомендацію для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу до 9 

лютого 2017 року. 

2. Направити відібрані студентські наукові роботи у відповідні базові вищі навчальні 

заклади для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

до 15 лютого 2017 року. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про розробку освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна 

справа» з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 241 

Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування. 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» з підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 241 Готельно-ресторанна 

справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування. Створити робочу групу по розробці  програми 

у складі: Орленко О.В., Носова І.О., Дзюндзя О.В., Якимчук Д.М., Ярошенко Н.Ю. 

Вивчити досвід та структуру ОП провідних вітчизняних ЗВО, в яких готують 

бакалаврів з готельно-ресторанної справи 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 
 

Голова:  О.В. Орленко 

 

Секретар:  І.М. Семака 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

03.04.2017 № 8 

 
 

м. Херсон 

 
 

Голова: Орленко О.В., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Семака І.М., старший лаборант 

 
Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В.; доценти Дзюндзя О.В., Кострицький В.Г, 

Носова І.О., Якимчук Д.М.,; викладачі Кузьмін А.І., Ярошенко Н.Ю.; старший лаборант 

Семака І.М.; завідувач навчальної лабораторії Хабленко В.І.; завідувач кабінетом 

інформаційних технологій Знаменська О.А.; завідувач кабінетом Мазуренко Т.М.; інженер 

Павленко О.С. 

 

Порядок денний: 

1. Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами 
Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри. 

Доповідає: Орленко О.В. 

3. Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних груп спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа». 

Доповідає : Орленко О.В. 

4. Про підготовку до державних іспитів студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 
справа» ступеня вищої освіти «бакалавр». 

Доповідає : Орленко О.В. 

 

5. Про розробку та затвердження освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна 

справа» з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування. 

Доповідає : Орленко О.В. 

 

6. Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження положень про 

кафедру, факультет та деканат. 

Доповідає : Орленко О.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами кураторів груп. 

ВИРІШИЛИ: 

Кураторам груп здійснювати постійний контроль за дотриманням трудової дисципліни, 

до порушників вживати заходів шляхом розгляду порушень у факультетських відділеннях 

органів студентського самоврядування та на засіданнях кафедри. 



2. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з 

дисциплін кафедри. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити екзаменаційні білети з дисциплін кафедри. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про активацію наукової роботи зі студентами проблемної групи 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 

ВИРІШИЛИ: Визнати наукову роботу кафедри зі студентами проблемних груп 
спеціальності «Готельно-ресторанна справа» задовільною 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про підготовку до державних іспитів студентів спеціальності «Готельно- 

ресторанна справа» ступеня вищої освіти «бакалавр». 

ВИРІШИЛИ: Визнати підготовку до державних іспитів студентів спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа». ступеня вищої освіти задовільною. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про розробку та затвердження освітньо-професійної програми 

«Готельно-ресторанна справа» з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» з підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 241 Готельно-ресторанна 

справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

2. Орленко О.В. Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження 

положень про кафедру, факультет та деканат. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення Вченої ради університету прийняти до відома. 

 

 
Голова:  О.В. Орленко 

 
 

Секретар: І.М. Семака 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

04.12.2017 № 5 

 

м. Херсон 

 
Голова: Орленко О.В., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Семака І.М., старший лаборант 

 
Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В.; доценти Дзюндзя О.В., Кострицький В.Г, 

Носова І.О., Якимчук Д.М.,; викладачі Кузьмін А.І., Ярошенко Н.Ю.; старший лаборант 

Семака І.М.; завідувач навчальної лабораторії Хабленко В.І.; завідувач кабінетом 

інформаційних технологій Знаменська О.А.; завідувач кабінетом Мазуренко Т.М.; інженер 

Павленко О.С. 

 

Порядок денний: 

1. Про участь і підготовку студентських наукових робіт на зовнішній конкурс 
Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про результати перевірки навчально-методичного комплексу дисциплін 

Доповідає: Орленко О.В. 

3. Про перегляд та оновлення освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна 

справа» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Доповідає: Орленко О.В. 

4. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій викладачів кафедри 

Доповідає: Орленко О.В. 

5. Про антикорупційні заходи 

Доповідає: Орленко О.В. 

6. Про інформаційне поповнення і оновлення сайту кафедри 

Доповідає: Знаменська О.А. 

7. Про стан викладання дисциплін українською мовою на факультеті ФТСО. 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

8. Ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про участь і підготовку студентських наукових робіт на зовнішній 

конкурс. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що відповідно до наказу 

№ 314-А «Про участь студентів університету у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році» від 20.10.2017 

року під керівництвом доцентів Дзюндзі О.В. та Якимчука Д.М. підготовлені наукові роботи 

студентів для участі у першому університетському турі конкурсу студентських наукових 

робіт. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Конкурсній комісії кафедри розглянути представлені на конкурс наукові роботи 

студентів та здійснити їх рецензування. 



2. Подати до відділу по роботі з обдарованою молоддю рапорт про підсумки 

проведення першого університетського туру конкурсу до 09 лютого 2018 року. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про результати перевірки навчально-методичних комплексів дисциплін 

кафедри. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що відповідно до регламенту роботи 

університету в термін з 02 жовтня по 08 листопада 2017 року була здійснена перевірка 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються в І семестрі 2017-2018 

навчального року для студентів денної та заочної форм навчання. В термін до 11 грудня 2017 

року необхідно виправити недоліки та зауваження, що були зроблені під час перевірки 

комплексів. 

ВИРІШИЛИ: 
Викладачам що в термін до 11 грудня 2017 року необхідно виправити недоліки та 

зауваження, що були зроблені під час перевірки комплексів 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про перегляд та оновлення освітньо-професійної програми «Готельно- 

ресторанна справа» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Оновити освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» з 

підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти врахувавши пропозиції 

стейкхолдерів. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про рекомендацію до друку методичних рекомендацій викладачів 

кафедри. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила про рекомендацію до друку методичної 

розробки «Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти. Навчально-методичний посібник 

для студентів РВО «бакалавр», спеціальності 241. Готельно-ресторанна справа вищих 

навчальних закладів». Автори: Орленко О.В., Носова І.О., Дзюндзя О.В, Якимчук Д.М., 

Старостенко О.В. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати до друку методичну розробку «Підготовка до атестації здобувачів 

вищої освіти. Навчально-методичний посібник для студентів РВО «бакалавр», спеціальності 

241. Готельно-ресторанна справа вищих навчальних закладів». Автори: Орленко О.В., Носова 

І.О., Дзюндзя О.В, Якимчук Д.М., Старостенко О.В. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про антикорупційні заходи. В Україні набрали чинності Закон України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». З метою 

подальшого посилення роботи щодо викорінення і запобігання хабарництва у сфері освіти 

рекомендувала всім співробітникам кафедри ще раз ознайомитись із довідково-інформаційним 

збірником «Викладачам і студентам про основи антикорупційного законодавства України». 

ВИРІШИЛИ: 

Викладачам та співробітникам кафедри ознайомитись із довідково-інформаційним 

збірником «Викладачам і студентам про основи антикорупційного законодавства України». 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Знаменську О.А. про інформаційне поповнення і оновлення сайту кафедри. 

Повідомила, що оновлено сторінку віртуального сайту кафедри новими розробками з 

дисциплін кафедри: робочі програми, матеріали до самостійної роботи, тестові завдання, 



питання до поточної та семестрової атестації. Оновлена головна сторінка кафедри 

університетського сайту: інформація про кадровий склад кафедри, про науково-дослідну 

роботу кафедри, новини, профорієнтаційна робота, конференція. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про стан викладання дисциплін українською мовою на факультеті, 

проінформувала, що всі навчальні дисципліни на факультеті ФТСО викладаються державною 

мовою. Вся документація ведеться державною мовою. Навчально-методичні комплекси всіх 

дисциплін кафедр факультету розроблені державною мовою. Листування з відділами та 

службами ХДУ, організаціями та установами м. Херсона та області здійснюються державною 

мовою. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернути увагу викладачів на необхідність викладання дисциплін українською 

мовою (Відповідальні: завідувачі кафедр). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про ознайомлення з новими наказами по ХДУ. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова:  О.В. Орленко 

 

Секретар: І.М. Семака 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

05.03.2018 № 11 

 

м. Херсон 

 
Голова: Орленко О.В., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Семака І.М., старший лаборант 

 
Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В.; доценти Дзюндзя О.В., Кострицький В.Г, 

Носова І.О., Якимчук Д.М.,; викладачі Кузьмін А.І., Ярошенко Н.Ю.; старший лаборант 

Семака І.М.; завідувач навчальної лабораторії Хабленко В.І.; завідувач кабінетом 

інформаційних технологій Знаменська О.А.; завідувач кабінетом Мазуренко Т.М.; інженер 

Павленко О.С. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження програм вступних випробувань 
Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про профорієнтаційну роботу кафедри 

Доповідає: Орленко О.В. 

3. Ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ 

 

4. Про оновлення та затвердження освітньо-професійної програми «Готельно- 

ресторанна справа» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Орленко      О.В.       про       затвердження       програм       вступних       випробувань.  

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що розроблені програми вступних випробувань за 

спеціальністю 241. «Готельно-ресторанна справа». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати друковані матеріали програм фахових вступних випробувань до приймальної 

комісії на затвердження до 21 березня 2018 року. 

2. Доручити Знаменській О.А. розмістити програми фахових вступних випробувань на 

сторінці кафедри університетського сайту. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про профорієнтаційну роботу кафедри. 

У своїй доповіді Орленко О.В. повідомила, що відповідно до регламенту роботи 

університету в березні-квітні 2018 року буде проведено ряд профорієнтаційних заходів у 

містах і районах Херсонської області, згідно затвердженого графіку. 

№ 
з/п 

Міста і райони області Дата проведення та час 
проведення 

1. Голопристанський, м. Гола Пристань 14 березня, 13.00 

2. м. Нова Каховка 15 березня, 13.00 

3. Білозерський, смт Білозерка 19 березня, 13.00 

4. Каховський, м. Каховка 20 березня, 13.00 



5. Бериславський, м. Берислав 21 березня, 13.00 

6. Великоолександрівський, смт Велика 
Олександрівка 

22 березня, 13.00 

7. Великолепетихський, смт Велика Лепетиха 2 квітня, 13.00 

8. Генічеський, м. Генічеськ 3 квітня, 13.00 

9. Новотроїцький, смт Новотроїцьке 4 квітня, 13.00 

10. Чаплинський, смт Чаплинка 5 квітня, 13.00 

11. м. Скадовськ 9 квітня, 13.00 

12. Олешківський, м. Олешки 10 квітня, 13.00 
 

Також Орленко О.В. зазначила, що необхідно підготувати роздатковий матеріал та 

призначити відповідальну особу від кафедри. 

ВИРІШИЛИ: 

Підготувати роздатковий матеріал та призначити відповідальну особу від кафедри – 

інженера Павленка О.С. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про ознайомлення з новими наказами по ХДУ. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про оновлення та затвердження освітньо-професійної програми 

«Готельно-ресторанна  справа»  з  підготовки  фахівців  за  першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» з підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Інформацію прийняти до відома. 

 

 

Голова:  О.В. Орленко 

 

Секретар: І.М. Семака 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

04.10.2018 № 3 

 

м. Херсон 

 

 
Голова: Орленко О.В., в.о.завідувач кафедри, професор 

Секретар: Сахарова Ю.П. лаборант 

 
Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В., доценти кафедри: Носова І.О., Якимчук Д.М., 

Макієнко О.А; Яровий В.Ф, Юрченко В.В., старші викладачі Ярошенко Н.Ю., Сидорович Є.С; 

лаборант Сахарова Ю.П.; старший лаборант Гавліковський О.В., студенти спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». 

 

Порядок денний: 

 

1. Про організацію профорієнтаційної роботи кафедри. 

Доповідає: Орленко О.В 

 

2. Про затвердження тематики курсових робіт. 

Доповідає: Орленко О.В 

 

3. Про стан навчально-виховної роботи у курируємих групах. 

Доповідають: куратори груп. 

 
 

4. Про результати опитування серед студентів щодо впровадження ОПП 241 «Готельно- 

ресторанна справа» та 242 «Туризм». 

 
 

5. Підготовка до акредитації освітнього рівня магістр спеціальності 241«Готельно-ресторанна 

справа». 

Доповідає:  Орленко О.В 

 

6. Ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ. 

Доповідає: Орленко О.В 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про організацію профорієнтаційної роботи кафедри. Ознайомила зі 

змістом плану профорієнтаційної роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік. Також 

зазначила, що для проведення профорієнтаційної роботи кафедри необхідно підготувати 

буклети та календарі з оновленою інформацією щодо вступу на спеціальність 241 «Готельно- 

ресторанна справа» 242 «Туризм». 

ВИРІШИЛИ: 



1. Затвердити план профорієнтаційної роботи кафедри на 

2018-2019 навчальний рік. 

2. Розробити буклети кафедри готельно- ресторанного та туристичного бізнесу, 

відповідальний старший лаборант Гавліковський О.В. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Носову І.О. про затвердження тематики курсових робіт. Ознайомила членів кафедри з 

тематикою курсових робіт з дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання на 2018-

2019 н.р. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити тематику курсових робіт та наукових керівників з дисциплін кафедри. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 

про стан виховної роботи у курируємих групах. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ярошенко Н.Ю., яка повідомила про пропуски занять з неповажних причин таких 

студентів групи 12-221 Аракєлов Д.О., Григорович Л.А, Лазарева М., Погоріла Є.А., Шляхова 

І.Д. 

Носова І.О., яка повідомила про пропуски занять з неповажних причин таких студентів 

групи: 12-321 групи Докшина О.Ю 

Якимчук Д.М., який повідомив про пропуски занять з неповажних причин таких 

студентів групи 12-421 Пронін В.О., Федорець А.В., Куприянчик Д.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Повідомити батьків вищевказаних студентів про пропуски занять. 

2. Контролювати відвідування студентами пар. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Про результати опитування серед студентів щодо впровадження ОПП 

241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати пропозиції запропоновані студентами при оновленні ОПП . 

 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. Підготовка до акредитації освітнього рівня магістр спеціальності 

241«Готельно-ресторанна справа». 

ВИРІШИЛИ: 

Активізувати роботу до акредитації освітнього рівня магістр спеціальності 

241«Готельно-ресторанна справа». 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про ознайомлення з новими наказами по ХДУ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома 

 
 

Голова:  О.В. Орленко 

 

Секретар: Ю.П. Сахарова 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

Засідання кафедри 

04.06.2019 № 10 

 
 

м.Херсон 

 
 

Голова: Орленко О.В. завідувач кафедри, професор 

Секретар: Павлюк Ю.П. провідний фахівець 

 
Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В., доценти кафедри: Носова І.О., Макієнко 

О.А., Яровий В.Ф., Юрченко В.В., старші викладачі: Ярошенко Н.Ю., Сидорович ЄС., 

асистент Горшкова А.І., Синякова К.Н. провідний фахівець Павлюк Ю.П., старший лаборант 

Гавліковський О.В. 

Порядок денний: 

1. Про обговорння літньої заліково-екзаменаційної сесії 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

2. Про планування навантаження на 2019-2020 н. р. 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

3. Про затвердження звіту про роботу викладачів кафедри за ІІ семестр. 

Доповідають: викладачі кафедри. 

 

4. Про підготовку затвердження звіту про роботу кафедри. 

Доповідає: Орленко О.В 

 

5. Про підсумки проходження виробничої практики студентів ІІ-ІІІ курсів у 2018-2019 

навчальному році. 

Доповідають: керівники практики. 
6. Про результати опитування серед роботодавців щодо впровадження ОПП 241 «Готельно- 

ресторанна справа» та 242 «Туризм». 

Доповідає: Орленко О.В 

 

7. Про затвердження звіту проблемних груп «Функціональне харчування в умовах 

соціального захисту населення України» та «Актуальні проблеми розвитку туристичного 

краєзнавства на Півдні України». 

Доповідає: Орленко О.В 



1. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про обговорення результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії. У своїй 

доповіді повідомила, що абсолютна успішність по кафедрі на денній формі навчання складає – 

81,2 %, якість знань – 74,6 %; на заочній формі навчання: абсолютна успішність – 76,4 %, 

якість знань – 59,6 %. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Подати інформацію про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії у паперовому та 

електронному варіанті до деканату до 

28 червня 2019 року. 

2. Подати інформацію про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії у паперовому 

варіанті до відділу моніторингу якості освіти до 

3 липня 2019 року. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Орленко       О.В.        про        планування        навантаження        на        2019-2020        н.р.     

У своїй доповіді повідомила, що планове навантаження сплановано. 

Також зазначила, що всі викладачі кафедри мають навантаження відповідно до проекту 

розподілу навантаження, але у зв’язку з уточненням контингенту студентів будуть зміни 

навантаження у серпні 2019 році. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про затвердження звітів про роботу викладачів кафедри за 2018-2019 

навчального року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Викладачі повідомили, що навчальна робота виконана згідно індивідуального плану роботи 

на 2018-2019 н.р. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та затвердити звіти. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про затвердження звіту про роботу кафедри. Ознайомила всіх присутніх зі 

змістом звіту про роботу кафедри за 2018-2019 н.р., який включає всі напрямки роботи: 

науково-методичну, організаційно-навчальну, науково-дослідну, виховну. Запропонувала 

затвердити звіт про роботу за 2018-2019 навчальний рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт роботи кафедри за 2018-2019 навчальний рік. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про підсумки проходження виробничої практики студентів ІІ-ІІІ курсів у 2018-2019 

навчальному році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Керівники практики повідомили, що студенти ІІ курсу спеціальності «Туризм» пройшли 

практику з організації туристичної діяльності (СОТ «Буревісник») у термін з 13-17 травня (1 

тиждень); навчально-польову практику (зі спортивного та спеціалізованого туризму) у термін 

з 18-24 червня (1 тиждень). 

Студенти ІІІ курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» пройшли практику з 

організації готельно-ресторанної справи (СОТ «Буревісник») у термін з 06-10 травня; 

виробничу практику у термін з 13-17 травня. Усі документи підготовлені. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 



6. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про результати опитування серед роботодавців щодо впровадження ОПП 241 

«Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома, та врахувати пропозиції запропоновані роботодавцями при 

оновлені ОПП. 

 
 

7. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про затвердження звіту проблемних груп «Функціональне харчування в умовах 

соціального захисту населення України» та «Актуальні проблеми розвитку туристичного 

краєзнавства на Півдні України». 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіти проблемних груп. Тексти звітів додаються. 

 

 

Голова:  О.В.Орленко 

 

Секретар: Ю.П.Павлюк 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

03.12.2019 № 6 

 

м. Херсон 

 

Голова: Орленко О.В., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Павлюк Ю.П. провідний фахівець 

Присутні члени кафедри: професор Орленко О.В., доценти кафедри: Носова І.О., Макієнко 

О.А., Яровий В.Ф., Юрченко В.В., Бурак В.Г. Якимчук Д.М., старший викладач Сидорович  

ЄС., асистент Горшкова А.І., провідний фахівець Павлюк Ю.П., старший лаборант 

Гавліковський О.В. Синякова К.Н. Запрошені: стейхолдери ОПП «Готельно-ресторанна справа» 

та «Туризм» 

 

Порядок денний: 

 

1. Про профорієнтаційну роботу кафедри. 

Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про участь у студентських наукових робіт на зовнішній конкурс. 

Доповідають викладачі кафедри. 

3. Про інформаційне поповнення і оновлення сайту кафедри. 

Доповідає: Гавліковський О.В. 

4. Про результати опитування серед роботодавців щодо оновлення ОПП «Готельно- 

ресторанна справа» та «Туризм». 

Доповідає: Орленко О.В. 

5. Про ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ. 

Доповідає: Орленко О.В. 

6. Звіт про діяльність соціального проекту розвитку активних видів туризму 

«Мандруємо Херсонщиною» за 2017-2019 рр. 

Доповідають викладачі Макієнко О.А., Яровий В.Ф.,Сидорович Є.С. 

1. СЛУХАЛИ: 

Завідувача кафедри Орленко О.В., повідомила про виконану профорієнтаційну роботу 

кафедри, розповсюджено інформаційні листи у загальноосвітніх закладах м. Херсону. Через 

студентів денного відділення проведено профорієнтаційну роботу по залученню абітурієнтів 

до вступу на денну та заочну форму навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Завідувача кафедри Орленко О.В, повідомила про підготовку робіт на всеукраїнський 

конкурс студентських робіт. 

УХВАЛИЛИ: 



Керівникам підгортувати роботи для конкурсу згідно спеціальності. 

Інформацію прийняти до відома 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Гавліковського О.В. про інформаційне поповнення і оновлення сайту кафедри, повідомив 

про оновлення інформації сайту кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Завідувача кафедри Орленко О.В., про результати опитування серед роботодавців щодо 

щодо оновлення ОПП «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм». 

Представлено рекомендації стейхолдерів. ОПП «Готельно-ресторанна справа» директора 

ресторану «Терраса» Скрипник К.А бажано додати до ОПП дисципліни «Організацію бізнес- 

процесів в індустрії гостинності» та «Ділова іноземна мова» відповідно до вимог 

регіонального ринку праці, з врахуванням пріоритетів його подальшого розвитку, що 

забезпечує відповідність програмних результатів навчання, інтересам внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів. Також надані рекомендації директора готелю «Bonita» Лиманець Л.М. 

доповнити блоку підготовки здобувачів дисципліною «Міжнародні стандарти якості готельно- 

ресторанного бізнесу» та розширення вибіркової компоненти ОПП вільного вибору 

здобувачем вищої освіти , що забезпечує якісніший та свідомий вибір здобувачами необхідних 

компетенцій враховуючи потреби ринку. 

Представлено рекомендації стейхолдерів «Туризм», впровадження освітньої компоненти 

«Рекреалогія», за рекомендацією Сергія Шкарупи – начальника відділу рекреації 

національного парку «Нижньодніпровський». А також рекомендації директора туристичного 

агентства «Новотревел» Данів О.А. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома, врахувати рекомендації та внести зміни  при 

оновленні ОПП «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм». 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Орленко О.В. про ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями ХДУ. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Макієнка О.А., Ярового В.Ф. та Сидоровича Є.С. звіт про діяльність соціального 

проекту розвитку активних видів туризму «Мандруємо Херсонщиною» за 2017-2019 рр.(Звіт 

додається) 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 
Голова: Олена ОРЛЕНКО 

 
 

Секретар:  Юлія ПАВЛЮК 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

03.02.2020 № 6 

м. Херсон 

 

Голова: Орленко О.В. 

Секретар: Павлюк Ю.П. 

Присутні члени кафедри: Орленко Олена, Бурак Валентина, Горшкова Синякова Катерина, 

Аліса, Макієнко Олексій, Носова Ірина, Павлюк Юлія, Сидорович Єгор, Якимчук Дмитро, 

Яровий Вадим, Сидорович Єгор. Запрошені студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм». 

 
 

Порядок денний: 

 
 

1. Про результати підготовки до ІІ туру робіт на Всеукраїнські студентські конкурси. 

Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ. 

Доповідає: Орленко О.В. 

3. Про затвердження програм вступних випробувань. 

Доповідає: Орленко О.В. 

4. Про удосконаленню освітніх компонент ОПП «Готельно-ресторанна справа» та 

«Туризм» з урахування побажань студентів. 

Доповідає: Орленко О.В. 

 
1.СЛУХАЛИ: 

1. Про рекомендацію до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт наукову роботу студентки 12-321 групи: 

- Паньків Світлани Олегівни на тему «Дослідження застосування еко-технологій в 

діяльності закладів гостинності», науковий керівник к. т. н., доцент Якимчук Дмитро 

Михайлович. 

2. Про рекомендацію до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт наукову роботу студентів 12-161 групи: 

- Юдіна Іллі Дмитровича, Сілкіна Микити Олександровича на тему «Принципи 

організації активних турів як інструмент залучення молоді», науковий керівник д. е. н., 

професор Орленко Олена Владиславівна. 

3. Про рекомендацію до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт наукову роботу студентки 12-261 групи: 

- Степаненко Анастасії Олександрівни на тему «Аеробні навантаження, як інструмент 

проведення міських екскурсій», науковий керівник к.і.н., старший викладач Сидорович Єгор 

Сергійович. 



ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

роботи які пройшли в першому турі. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про ознайомлення з новими наказами та розпорядженнями по ХДУ. 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри Орленко Олена, вона ознайомила викладачів: 

з наказом від 10.01.2020 № 6-Д «Про запровадження KPI (ключових показників 

ефективності) в університеті»; до 31 січня 2020 року проректорам, деканам, завідувачам 

кафедр подати на затвердження наказом ректора фрейми KPI діяльності на період до 2023 р. 

ураховуючи: 

 ключові показники ефективності реалізації Стратегічного плану ХДУ на 2018-2023 рр., 

затверджені наказом від 01.11.2018 № 904-Д «Про затвердження перспективного плану 

розвитку Херсонського державного університету на 2018-2023 роки»; 

 базові ключові показники ефективності, затверджені наказом від 11.12.2019 № 1054-Д 

«Про затвердження KPI (ключових показників ефективності) для проректорів, деканів і 

завідувачів кафедр університету»; 

 доповнення й уточнення, запропоновані на засіданнях вчених рад факультетів у грудні 

2019 року; 

 особливості (специфіку) в роботі кафедри (для завідувача кафедри). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Викладачам кафедри до 15.02.2020 подати пропозиції щодо впровадження КРІ на 

кафедрі, (залучитись до надання освітніх наукових послуг). Викладачам кожні три місяця 

надавати інформацію про наукову та організаційну діяльність. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Завідувача кафедри Орленко Олену про затвердження програм вступних випробувань. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити програми вступних випробувань. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Завідувача кафедри Орленко Олену про удосконаленню освітніх компонент ОПП 
«Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» з урахування побажань студентів. У своїй  

доповіді Орленко О.В. повідомила, про необхідність долучати студентів до складу робочих 

груп ОПП, та враховувати їх зауваження при оновленні освітньо-професійних програм. При 

оновленні ОПП «Готельно-ресторанна справа» бажано врахувати пропозиції студентів 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа», щодо збільшення обсягу практичної підготовки, 

та можливість ввести дисципліну Академічна доброчесність, та Барна справа. 

При оновленні ОПП «Туризм» бажано врахувати пропозиції здобувачів щодо 

поглиблення практичної орієнтованості освітньої програми спеціальності «Туризм», та 

збільшити кількість виробничих екскурсій. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома, врахувати рекомендації та внести зміни при оновленні ОПП 
«Готельно-ресторанна справа» та «Туризм». 

 

 
Голова  Олена ОРЛЕНКО 

 

Секретар Юлія ПАВЛЮК 



ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 
 

06.03.2020 № 7 

м. Херсон 

 

Голова: Орленко О.В. 

Секретар: Павлюк Ю.П. 

Присутні члени кафедри: Орленко Олена, Бурак Валентина, Горшкова Аліса, Макієнко 

Олексій, Носова Ірина, Сидорович Єгор, Юрченко Віктор, Якимчук Дмитро, Синякова 

Катерина, Яровий Вадим. 

 
 

Порядок денний: 

 

1. Про рекомендацію на посаду старшого викладача кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу Сидорович Є.С. 

Доповідає: Орленко О.В. 

2. Про обговорення відкритого заняття доцента Вадима Ярового з дисципліни 

«Страхування» зі студентами 4-го курсу денної форми навчання 461 групи 

спеціальності «Туризм» на тему. 

 

3. Про профорієнтаційну роботу кафедри 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

Доповідає: Орленко О.В. 

4. Про створення ради роботодавців та залучення їх до співпраці. 

Доповідає: Орленко О.В. 

5. Введено в дію стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 

241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування (№384). 

Необхідність оновлення ОПП «Готельно-ресторанна справа» 

Доповідає: Орленко О.В. 

6. Про активізацію зворотного зв’язку з випускниками кафедри минулих років 

Доповідає: Орленко О.В. 

 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Олену Орленко про рекомендацію на посаду старшого викладача кафедри готельно- 

ресторанного та туристичного бізнесу Єгора Сидоровича 

ВИСТУПИЛИ: 

Єгор Сидорович звітував про роботу на посаді старшого викладача (з грудня 2016 

року по лютий 2020 року) кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. 

(Звіт додається). 

Результати таємного голосування: 

«відповідає посаді» – 9 , 

«не відповідає посаді» – 0 , 

«недійсних бюлетенів» – 0. 

Кворум    9  осіб з _9  штатних членів кафедри. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звіт про роботу старшого викладача кафедри Єгора Сидоровича затвердити. 

2.Рекомендувати Єгора Сидоровича на посаду старшого викладача кафедри. 



2. СЛУХАЛИ: 

Про обговорення відкритого заняття доцента кафедри Вадима Ярового з дисципліни 
«Страхування»  зі  студентами  4-го  курсу  денної  форми  навчання  461  групи  спеціальності 

«Туризм». 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити відзив на відкрите лекційне відкритого заняття доцента кафедри Вадима 

Ярового. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Олену Орленко про профорієнтаційну роботу кафедри. Активізувати роботу з 

майбутніми абітурієнтами. Запросити на день відкритих дверей 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома, та запросити школярів. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Олену Орленко про необхідність створення та об’єднання роботодавців 

спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». 

ВИРІШИЛИ: 

Провести роботу з стейкхолерами, визначити їх зацікавленість в створенні ради 

роботодавців на кафедрі. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Олену Орленко про необхідність оновлення ОПП «Готельно-ресторанна справа» у 

зв’язку з виходом стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 241 

Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування (№384), враховуючи всі 

побажання та зауваження студентів, академічної спільноти та стейкхолдерів. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити гаранту Якимчуку Д.М. та групі забезпечення підготувати проєкт ОПП з 

урахування стандарту, ввести до групи забезпечення здобувачів вищої освіти та представника 

роботодавців, та врахувати рекомендації стекхолдерів, студентів та академічної спільноти. 

Розмістити проєкт на сайті кафедри. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Олену Орленко про необхідність зворотного зв’язку з випускниками кафедри минулих 

років, у своїй доповіді вона звернулася до викладачів з проханням активізувати роботу та 

запрошувати їх до майстер-класів та співпраці з кафедрою. 

ВИРІШИЛИ: 

Запросити випускників та долучити їх до співпраці. 

 
 

Голова  Олена ОРЛЕНКО 

 

Секретар Юлія ПАВЛЮК 


