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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» (за спеціалізацією «Готельно-ресторанна 

справа») 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Cтупінь вищої освіти магістр 

спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» 

 

 

 

                               кваліфікація:  ступінь вищої 

освіти бакалавр 

                               спеціальність « Харчові 

технології» 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

«Готельно-ресторанна справа» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

 
Наявність акредитації Акредитована. Акредитаційна комісія України. 

До 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ for EHEA – другий цикл, EQF for 

LLL – 7 рівень 

Передумови На навчання для здобуття ступеня вищої світи магістр 

приймаються особи зі ступенем вищої освіти бакалавр, 

магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2022 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-

informatsiia?layout=edit&id=2082 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка соціально мобільних конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців 

для організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, які володіють загальними та спеціальними (фаховими) 

компетентностями. 

3 - Характеристика освітньо-професійної  програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

 

 

 

Галузь знань 24  «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241  «Готельно-ресторанна справа» 

Спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» 

Обов’язкова компонента ОП – 50,0%; 

Вибіркова компонента ОП – 26,7%; 

Практична підготовка 10%; 

Атестація –13,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia?layout=edit&id=2082
http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia?layout=edit&id=2082


Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Освітня програма орієнтована на формування та розвиток 

професійних компетентностей фахівців для здійснення 

ефективної діяльності в сфері готельно-ресторанного бізнесу. 

Ключові слова: заклади готельно-ресторанного господарства, 

інноваційні технології, управління готельним та ресторанним 

бізнесом, конкурентоспроможність, інжиніринг, прикладні 

методи дослідження.  

Особливості програми Підготовка фахівців з поглибленою практичною підготовкою 

з метою ефективного проведення науково-дослідних, 

проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт та 

професійної діяльності в закладах готельного та ресторанного 

господарства. 

Виїзні навчальні заняття, майстер-класи та семінари в 

закладах готельного та ресторанного господарства. 

Залучення до навчального процесу фахівців-практиків. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники освітньої програми «Готельно-ресторанна 

справа» другого рівня вищої освіти спроможні виконувати 

професійні технологічні роботи і займати посади, визначені 

Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій ДК 003:2010», зокрема: 

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій  

1225 Керівники виробничих підрозділів в ресторанах та готелях 

1238 Керівники проектів та програм 

1315 Керівники малих підприємств-готелів та ресторанів без 

апарату управління 

1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях 

розміщення 

1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві  

1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного 

господарства 

1456.1 Менеджери (управителі) в ресторанах  

1456.2 Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях  

1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують 

та постачають готові страви  

2471 Професіонали з контролю за якістю  

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 

2482.2 Професіонали із гостинності (готелі, туристичні 

комплекси та ін.) 

Подальше навчання Навчання за програмами третього (освітньо-наукового)  

рівня вищої освіти, НРК України – 9 рівень, FQ for EHEA– 

третій цикл, EQF for LLL– 8 рівень. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекційні та практичні (лабораторні) заняття, самостійна 

позааудиторна робота, практична підготовка в закладах 

готельного та ресторанного господарства України та 

зарубіжних країн; навчання є студенто-центрованим та 

проблемно-орієнтованим, з використанням сучасних освітніх 

технологій. 
Оцінювання Усне та письмове опитування, тестування, презентації, 

індивідуальні творчі завдання, письмові екзамени, публічний 

захист випускного кваліфікаційного проекту. 

https://www.rabota.kharkov.ua/professions?profcode=1455
https://www.rabota.kharkov.ua/professions?profcode=1455
https://www.rabota.kharkov.ua/professions?profcode=1456
https://www.rabota.kharkov.ua/professions?profcode=1456
https://www.rabota.kharkov.ua/professions?profcode=2482


 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати у процесі навчання спеціалізовані 

задачі різного рівня складності, із застосуванням базових 

теоретичних знань, розвинутої системи логічного мислення та 

фахових навичок, готовність вирішувати організаційні, 

технічні і технологічні проблеми в закладах готельного та 

ресторанного господарства. Загальні 

компетентності 

К 1. Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок 

превентивного і оперативного планування. 

К 2. Здатність удосконалювати та розвивати власний 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень, адаптуватися 

до нових умов діяльності. 

К 3. Здатність приймати нестандартні рішення, вирішувати 

проблемні ситуації в рамках професійної компетенції. 

К 4. Здатність застосовувати сучасні методи і методики 

дослідження, проводити дослідження на відповідному рівні. 

К 5. Здатність спілкуватися з представниками різних 

професійних груп. 

К 6. Навички використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з 

різних джерел. 

К 7. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 

до спільної мети, працювати в команді. 

К 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо. 

К 9. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати 

нові ідеї. 

К 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

К 11. Здатність до інноваційної діяльності. 

 К 12. Уміння обґрунтовувати та оцінювати нові ринкові 

можливості розвитку готельно-ресторанного бізнесу, 

формулювати бізнес-ідею. 

К 13. Здатність розробляти бізнес-план створення і розвитку 

нових об’єктів у сфері готельного та ресторанного бізнесу. 

К 14. Уміння формувати тактичні проектні завдання та 

розробляти проектні рішення. 

К 15. Здатність до ефективного використання та розвитку 

людських ресурсів в організації. 

К 16. Здатність обґрунтовувати стратегічні цілі діяльності та 

вирішувати стратегічні проблеми розвитку готельного та 

ресторанного бізнесу. 

К 17. Здатність оцінювати ефективність проектів. 

К 18. Здатність формувати місію, обґрунтовувати стратегічні 

цілі, розробляти стратегічні напрями розвитку суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

К 19. Уміння обґрунтовувати використання та впроваджувати 

інноваційні технології в операційну діяльність суб’єкта 

готельного та ресторанного бізнесу. 

К 20. Здатність формулювати завдання, пов’язані з 

впровадженням систем управління якістю та її складових в 

організації, забезпечувати захист прав споживачів. 



Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

К 21. Уміння   прогнозувати   динаміку  основних   соціально-

економічних показників діяльності підприємства, галузі, 

регіону і економіки в цілому. 

К 22. Здатність оцінювати вплив факторів внутрішнього та 

підприємницького середовища на реалізацію бізнес-проектів. 

К 23. Здатність управляти комерційною, маркетинговою, 

фінансовою діяльністю та розробляти антикризові програми. 

К 24. Уміння систематизувати та аналізувати інформаційні 

вихідні дані для проектування і моніторингу будівель, споруд 

і комплексів, інженерних систем і обладнання. 

К 25. Здатність виконувати роботи зі стандартизації та 

підготовки до сертифікації готелю та впроваджувати систему 

менеджменту якості. 

7 - Програмні результати навчання 

 ПР 1. Здатність визначати стратегічні напрями розвитку 

індустрії гостинності. 

ПР 2. Здатність обґрунтовувати та приймати рішення щодо 

розвитку готельного та ресторанного бізнесу. 

ПР 3. Уміння організації та координації господарської 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

ПР 4. Здатність оцінювати тенденції розвитку національного 

та регіонального ринку готельних та ресторанних послуг, з 

урахуванням факторів впливу. 

ПР 5. Здатність розробляти варіанти реалізації проекту у 

сфері готельного та ресторанного бізнесу з метою виконання 

стратегічних планів та програм розвитку туризму на 

національному та регіональному рівнях. 

ПР 6. Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань, 

розробляти проектні рішення та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням фактора невизначеності. 

ПР 7. Уміння діагностувати та удосконалювати бізнес-

процеси. 

ПР 8. Здатність критично аналізувати, оцінювати, 

синтезувати нові ідеї щодо інноваційних та інвестиційних 

можливостей розвитку суб’єкта готельного та ресторанного 

бізнесу. 

ПР 9. Здатність організовувати інноваційну, комерційну, 

маркетингову діяльність та розробляти антикризові 

програми. 

ПР 10. Здатність впроваджувати креативні технології 

обслуговування споживачів. 

ПР 11. Здатність здійснювати оригінальні дослідження, 

інтерпретувати та презентувати одержані результати. 

ПР 12. Здатність до формування взаємовідносин на 

професійному та соціальному рівнях. 

ПР 13. Уміння використовувати методи проектування і 

моніторингу будівель та споруд. 

ПР 14. Здатність забезпечувати захист прав споживачів. 

ПР 15. Здатність формулювати завдання, пов’язані з 

впровадженням системи управління якістю та її складових в 

організації. 

ПР 16. Здатність відповідально ставитись до виконуваної 

роботи та досягати поставленої мети. 



8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками є науково-педагогічні працівники інституту, а 

також здобувачі вищої освіти старших курсів, які 

навчаються за спеціальністю, фахівці-практики, 

роботодавці, випускники, які здобули освітній ступінь 

магістра за програмою протягом 2-3 минулих років. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в 

т. ч. за кордоном. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання спеціалізованих та 

комп’ютерних лабораторій інституту. 

 

 
Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища та 

авторських розробок науково-педагогічних працівників 

інституту. 

 

 

 

 

9 - Академічна мобільність 
Національна кредитна 

мобільність 
 - 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+, КА 2 – «WeCan», 

«Допомога в інтеграції новоприбулим жінкам-переселенкам 

через підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421. 
 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови. 

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Архітектура та дизайн 6 екзамен 

ОК 2 Стратегічний маркетинг в готельному та 

ресторанному бізнесі 

6 екзамен 

ОК 3 Ресторанний креатив 6 екзамен 

ОК 4 Revenue менеджмент 7,5 екзамен 

ОК 5 Проектування готелів 7,5 екзамен 

ОК 6 Управління якістю послуг в готелях і ресторанах 6 екзамен 

ОК 7 Управління проектами в готельному та 

ресторанному бізнесі 

6 екзамен 

 Всього: 45  

Вибіркові компоненти ОП 
ВК 1 Вибіркова компонента 6 екзамен 
ВК 2 Вибіркова компонента 6 екзамен 
ВК 3 Вибіркова компонента 6 екзамен 
ВК 4 Вибіркова компонента 6 екзамен 

 Всього: 24  

Практична підготовка 

Виробнича  (переддипломна) практика 9  

Атестація 

Підготовка випускного кваліфікаційного проекту та захист 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  
 

  



2.2. Структурно-логічна схема 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Підсумкова атестація здобувачів освітньої програми «Готельно-ресторанна 

справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» ступеню вищої освіти «магістр» здійснюється у формі 

публічного захисту випускного кваліфікаційного проекту та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присвоєння їм кваліфікації: ступінь 

вищої освіти «магістр», спеціальність  «Готельно-ресторанна справа», 

спеціалізація «Готельно-ресторанна справа». 

Випускний кваліфікаційний проект проходить перевірку на плагіат. 

Захист випускного кваліфікаційного проекту є відкритим. 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 

 

 

  

ОК 1 
 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК5 ОК 6 ОК7 

ІК + + + + + + + 
К 1   +  +   + 
К 2  + + + + + + + 
К 3  + + + + + + + 
К 4  + + + + + + + 
К 5  + + + + + + + 
К 6  + + + + + + + 
К 7   + + +  + + 
К 8  + + + + + + + 
К 9 + + + + + + + 
К 10  + + + + + + + 
К 11  + + + + + + + 
К 12   +  + +  + 
К 13  +  + +  + 
К 14     +   + 
К15    +   + 
К 16  +  +   + 
К17    + +  + 
К18  +    + + 
К19   + +  +  

К20      + + 
К21  +   +  + 
К22  +      

К23    +   + 

К24 +    +   

К25     + +  



 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми 

 

 

 

 

 

  

ОК 1 
 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК5 ОК 6 ОК7 

ПР1  +     + 
ПР2 + + + + + + + 
ПР3  +  +   + 
ПР4  +  +   + 
ПР5  +     + 
ПР6 +  + + + + + 
ПР7  +  +    

ПР8  + +  +  + 

ПР9 + + + + + + + 

ПР10   + +  +  

ПР11 + + + + + + + 

ПР12 + + + + + + + 

ПР13 +    +   

ПР14  + +   +  

ПР15   +  + +  

ПР16 + + + + + + + 
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