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Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі є державним 

закладом фахової передвищої освіти, підпорядкований Міністерству освіти і науки  

України. 

Відповідно до наказу Міністерства торгівлі УРСР від 27.07.1963 року за № 

264 «Про заходи по покращенню підготовки кадрів для торгівлі і громадського 

харчування в УРСР» Тернопільська школа торгово-кулінарного учнівства була 

реорганізована в Тернопільський технікум радянської торгівлі з 1 вересня 1963 

року. 

Згідно з наказом Міністерства торгівлі України від 19.09.1991 року № 91 

Тернопільський технікум радянської торгівлі перейменовано у Тернопільський 

комерційний технікум. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №15 від 

18.01.1992 року «Про передачу навчальних закладів Міністерства зовнішніх 

економічних зв'язків і торгівлі до системи Міносвіти України» технікум 

переданий у підпорядкування Міністерства освіти України. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №132 від 04.03.2005 

року Тернопільський комерційний технікум перейменовано у Тернопільський 

комерційний коледж із збереженням ліцензійного прийому студентів. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

№1147 від 04.10.2011 року Тернопільський комерційний коледж перейменовано у 

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський коледж харчових  

технологій і торгівлі» із збереженням ліцензійного прийому студентів. 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 

2020 року № 233 «Про перейменування Державного вищого навчального закладу 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» Державний вищий 

навчальний заклад «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» 

перейменовано у Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі. 

З 2010 року розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 

5.03050701 «Маркетингова діяльність», з 2011 року за спеціальністю 5.14010102 

«Ресторанне обслуговування». У 2011 році навчальний заклад отримав ліцензію на 
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здійснення освітньої діяльності за спеціальностями 5.14010101 «Готельне 

обслуговування»  і 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчоконцентратів». 

Заклад освіти внесений до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців.  Ідентифікаційний код 01566324. 

Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі діє на підставі 

Статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки  України від 30.04.2021 року, 

наказ  № 488. 

 Сучасний стан економіки на основі різних форм господарювання, власності, 

встановлення та розвиток інфраструктури ринку та його господарського механізму 

докорінно змінили економічне, інформаційне, правове і господарське середовище 

функціонування закладів ресторанного господарства. Ці зміни торкнулися усіх 

сторін діяльності закладів даної сфери, внесли певні корективи у саме поняття 

закладу ресторанного господарства,  як суб'єкта ринку товарів та послуг, його 

Статуту і функцій. 

Визначальними в діяльності закладів ресторанного господарства стали 

економічні методи та інтереси, направлені на задоволення потреб населення, на 

зріст попиту у послугах сфери ресторанного господарства, на розвиток 

матеріально-технічної бази, на підвищення рівня обслуговування. Заклади 

ресторанного господарства сьогодні отримали самостійність в управлінні і веденні 

господарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами своєї праці; несуть 

повну економічну і юридичну відповідальність за свої рішення і дії. 

У зв’язку з цим суттєво зростає роль як загальних економічних знань, так і 

спеціальних знань для їх практичного застосування у сфері харчових технологій. 

Харчування – одна із основних життєво необхідних умов існування людини. 

Здоров’я людини, її працездатність і настрій, нормальний розвиток значною мірою 

залежать від харчування. Кількість, якість, асортимент споживання харчових 

продуктів, своєчасність і регулярність приймання їжі мають важливе значення для 

життєдіяльності організму. «Хороший кухар вартий лікаря», - говорить народне 

прислів’я.  Майстерність приготування  їжі є однією з найдавніших галузей 
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людської діяльності. Сучасний великий досвід обробки харчових продуктів і 

приготування із них страв накопичувався протягом багатьох віків. 

Рівень розвиненості  мережі ресторанного господарства у Тернопільській 

області вище середнього. 

У кожному куточку області та в м.Тернополі працюють заклади 

ресторанного господарства. За останні роки проведено значну роботу по 

модернізації та реконструкції мережі ресторанів та кафе. У всіх підприємствах 

створені належні умови для відпочинку – просторі зали, затишна атмосфера, 

майстерність кваліфікованих кухарів, доброзичливість обслуговуючого персоналу. 

Останніми роками активізувався розвиток чайних і кав’ярень-кондитерських. 

Стратегічно вірним кроком є створення не одиничної кав’ярні або кондитерської, а 

мережі таких закладів. Це обумовлено, перш за все, технологічними причинами: 

набагато вигідніше створювати власний цех для роботи на декілька закладів, і 

маркетинговими: споживач швидко звикає до певної торгової марки і продукції.  

Набуває розвитку авторська кухня, що дозволяє творчо доповнити всі 

існуючі кухні світу і створити свій власний продукт, яким і привернути споживача 

(ресторанний комплекс «Бровар», новостворені ресторани м.Тернополя: 

«Барбареско», «Файне місто»,  клуб «Файного міста», «Scorini», «Avalon Palace», 

«Garden Hall», «Три бажання», «Проспект», «На небі», «Панорама», «Аркобалено», 

«Лампа», «Jan Amor», «Jang», «Steak  House», «Za sklom», «Палада», «Женева», 

«ZIG ZAG», «Honey Hall», «Li teplo», «Прованс», ресторан Єврейської кухні 

«Біба»). Відкрито перший вегетаріанський заклад у місті - кафе «Green Life». 

Подібна ситуація спостерігається і з перевагою підприємств барної продукції, 

кожне, з яких може бути підставою для створення цілого формату: кав’ярні, 

заклади з акцентом на коктейлі або вино. В цілому можна відзначити, що  

відвідування ресторанів все більше зводиться до задоволення потреб спілкування. 

Вільними нішами є наприклад, спеціалізовані дитячі кафе – дитяча тема 

присутня в багатьох закладах, але окремої уваги вона практично не удостоюється. 

Перспективні напрями - це  локальні заклади, які обслуговують спальні і околичні 
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райони (піцерії, кафе), так звані «ресторани однієї вулиці» (кафе «Бульвар», 

ресторан «Рандеву» «День і ніч», «Б’янко», «Jolly» та інші). 

Неймовірний простір для розвитку має кейтерінг і доставка їжі додому або в 

офіс. Хочеться відзначити і перспективу закладів музичної спрямованості (не 

нічних клубів, а скоріше арт-ресторанів і арт-кафе), (торгово-розважальний 

комплекс «Подоляни», арт-ресторан «Просекко Бар» та інші). 

Згідно результатів моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг слідує: 

забезпечення населення об’єктами ресторанного господарства найвища: 7-9 

підприємств на 10000 осіб в Тернопільській області; 

у зв’язку із вищесказаним виникає необхідність у покращенні якості 

продукції харчування у відповідності до європейських стандартів; 

наявний ринок праці фахівців у цій галузі не задовольняє зростаючі потреби 

розвитку ресторанного господарства. 

Одним із найважливіших напрямів вирішення проблеми народного 

добробуту є більш повне задоволення потреб населення у високоякісних і 

різноманітних харчових продуктах, підвищення культури їх споживання завдяки 

удосконаленню технології виробництва, поліпшенню якості готової продукції, 

скороченню відходів і витрат, підвищення культури обслуговування. Важливим 

чинником у вирішенні цієї проблеми є кадровий потенціал, до якого належать 

фахівці  ресторанного господарства. 

Нові форми економічних відносин в умовах конкурентності вимагають від 

фахівців галузі високого професіоналізму, знань особливостей діяльності закладів 

ресторанного господарства різних форм власності; усвідомленого сприйняття 

економічного розвитку міста, регіону і України в цілому. 

Підготовка спеціалістів за освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 

освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» у коледжі 

здійснюється на базі повної загальної середньої освіти на денній та заочній формах 

навчання, на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної 

загальної середньої освіти на денній формі навчання. 
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Коледж має укладені договори із закладами ресторанного господарства і 

харчового виробництва на підготовку фахових молодших бакалаврів і молодших 

спеціалістів зі спеціальності 181 Харчові технології. Практика проводиться на 

оснащених відповідним чином виробничих базах, які повністю забезпечують їх  

виконання. 

Навчання здобувачів освіти здійснюється у відповідності до освітньої 

професійної  програми зі спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізація 

«Виробництво харчової продукції», що включає такі загальні компетентності: 

здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

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, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;  

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність спілкуватися іноземною мовою; 

здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Уміння фахового молодшого бакалавра і молодшого спеціаліста 

визначаються за видами навчальної діяльності, як конкретизація загальних і 

спеціальних компетентностей в програмах освітніх компонентів, практик, 

індивідуальних завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних і достатніх 

знань, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Випускник за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової 

продукції» повинен засвоїти наступні спеціальні компетентності: 
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здатність здійснювати виробництво харчової продукції та продукції 

суміжних виробництв на основі розуміння сутності перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

здатність контролювати режими технологічних процесів виробництва 

харчової продукції; 

здатність проводити контроль якості і безпечності сировини, 

напівфабрикатів, харчової продукції та продукції суміжних виробництв; 

здатність застосовувати практичні уміння і навички під час виробництва 

якісної і безпечної продукції; 

здатність знаходити відповідні рішення у розробці нових та удосконаленні 

існуючих харчових технологій; 

здатність заповнювати обліково-звітну документацію і проводити 

технологічні та економічні розрахунки; 

здатність обирати технологічне обладнання, складати апаратурно-

технологічні схеми виробництва харчової та суміжної продукції; 

здатність дотримуватися вимог законодавства та використовувати 

нормативно-технічну документацію в галузі харчових технологій; 

здатність організовувати безпечну роботу виробничої дільниці (підрозділу) з 

урахуванням вимог законодавства з охорони праці; 

здатність забезпечувати екологічну безпеку під час виробництва харчової та 

суміжної продукції; 

здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі харчових технологій, 

уміння вести дискусію на професійну тематику українською та іноземною мовами; 

здатність використовувати професійно-профільовані знання з виробничої 

санітарії та гігієни при виготовленні харчової продукції, її зберіганні, 

транспортуванні та реалізації. 

Матеріально - технічна база коледжу в цілому відповідає вимогам підготовки 

висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Для забезпечення освітнього процесу згідно з навчальними планами зі 
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спеціальності 181 Харчові технології за спеціалізацією «Виробництво харчової 

продукції» на даний час функціонує 7 лабораторій (технології виробництва 

харчової продукції, комп’ютерних та інформаційних технологій (4), хімії (1), 

організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та 26 навчальних 

кабінетів: технології виробництва кулінарної і хлібопекарської продукції, 

організації виробництва в закладах ресторанного господарства, основ 

стандартизації, метрології та управління якістю, устаткування в закладах 

ресторанного господарства та охорони праці, хімії, мікробіології, санітарії і гігієни, 

економіки та фінансів, бухгалтерського обліку, товарознавства та експертизи 

продовольчих товарів, курсового проєктування.  

Лабораторії оснащені необхідним обладнанням, інвентарем, інструментами, 

посудом, реактивами, приладами; паспортизовані, мають достатньо робочих місць 

для забезпечення індивідуальної роботи студентів з поділом навчальної групи на 

підгрупи при роботі в одну зміну. У лабораторіях комп’ютерних та інформаційних 

технологій обладнано 36 робочих місць та є вихід до глобальної комп’ютерної 

мережі INTERNET. 

Освітній процес зі спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізація 

«Виробництво харчової продукції» забезпечують 34 науково-педагогічних і 

педагогічних працівників, які працюють на постійній основі і на основі 

сумісництва: кандидатів наук – 5 осіб, 2 кандидати наук працюють за  

сумісництвом, з педагогічним званням викладач-методист – 11 осіб, з вищою 

кваліфікаційною  категорією – 28 осіб. 

Найбільш ефективними прийомами роботи викладачів технологічного 

відділення є: 

активізація науково – пошукової і дослідницької  роботи студентів; 

впровадження сучасних інформаційних та новітніх технологій навчання і 

управління; 

інтенсифікація освітньо-виховного процесу майбутніх фахівців, застосування 

інтерактивних методів навчання із фахових дисциплін; 

творча співпраця із стейкхолдерами і випускниками коледжу; 
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проведення інноваційної, виробничої та інформаційної діяльності; 

активізація навчання педагогічних кадрів  в аспірантурі. 

 У процесі вивчення спеціальних дисциплін ефективними є ділові ігри, які  

застосовуються з дослідницькою метою, навчальними цілями щодо реальної 

діяльності на виробництві. Основою ділової гри є теоретичний матеріал. Ділова 

гра дає можливість відтворити практично будь-яку конкретну ситуацію. Гра 

дозволяє з’єднати знання та навички, перетворити знання з передумови до дій у 

самій дії. 

 Ділові ігри, які розроблені для конкретної ситуації, вводять студентів у сферу 

виробничої діяльності: виховують у них здатність оцінювати діюче виробництво, 

знаходити рішення щодо його удосконалення. Успіх ділової гри залежить від ряду 

факторів - організаційних, методичних, психологічних, технічних та ін. 

        Вибір методів, форм і засобів освітньо-виховної роботи здійснюється з 

урахуванням інтересів та здібностей студентів. 

Формування особливого мікроклімату, який базується на доброзичливості, 

творчій співпраці викладачів і здобувачів  освіти, взаєморозумінні і взаємоповазі на 

всіх рівнях, реалізація принципів співробітництва педагогічного колективу з 

батьками, стейкхолдерами, громадськими організаціями, колективами закладів 

ресторанного господарства і харчового виробництва є запорукою успіху у 

підготовці висококваліфікованого, конкурентноспроможного фахівця на ринку 

праці, здатного до активної, творчої діяльності в різних галузях громадського та 

суспільного життя. 

 Концепція діяльності Тернопільського фахового коледжу харчових 

технологій і торгівлі з підготовки спеціалістів зі спеціальності 181 Харчові 

технології, освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції» 

сприяє більш повному задоволенню прагнень і можливостей кожної особи в 

отриманні освіти та професійної кваліфікації, задоволенню потреб міста Тернополя 

та області у спеціалістах високої кваліфікації, оскільки з розвитком середнього та 

великого бізнесу, особливо у сфері обслуговування, харчового виробництва, 
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потреб у висококваліфікованих техніках-технологах з технологї харчування 

постійно зростає.  

Стрімкий розвиток на Тернопіллі туристичного бізнесу, розширення та 

збільшення зон санаторно-курортного відпочинку, а також наявність великої 

кількості комунальних і приватних закладів ресторанного господарства, викликає 

потребу в фахівцях для цієї сфери. 

 Відгуки закладів ресторанного господарства, харчового виробництва, 

організацій, установ свідчать про те, що студенти коледжу мають високий 

професійний рівень, належні знання із наукових основ виробництва продукції 

харчування, теоретичні знання про технологічні процеси обробки сировини, 

приготування, оформлення і відпуск харчової продукції, оцінку її якості й безпеки, 

вміло демонструють практичні навички та вміння планувати і вирішувати 

виробничі завдання, відповідати за якість їхнього виконання, керувати 

технологічними процесами, впливати на структуру, збалансованість і культуру 

харчування людини, а отже завдань діяльності зі спеціальності 181 Харчові 

технології, спеціалізація «Виробництво харчової продукції». 

 

 


