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1. Профіль освітньої 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 

Ступінь вищої освіти молодший бакалавр 

спеціальність «Готельно-ресторанна справа»  

спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Готельно-ресторанна справа» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 

120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність 

акредитації 
Не акредитована 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень,  

FQ for EHEA – початковий цикл 

EQF for LLL – 5 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
- 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

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

informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-

budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка молодших бакалаврів з готельно-ресторанного бізнесу, які володіють належними 

компетентностями з метою ефективної організації процесу надання готельних та ресторанних 

послуг. Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, що направлені на 

здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної роботи на підприємствах готельно-

ресторанного господарства і дозволяють йому бути відповідальним, соціально мобільним та 

затребуваним на ринку праці. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

cпеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»  

Обов’язкова компонента – 65,0%,  

Вибіркова компонента –25%, 

Практична підготовка – 7,5 %,  

Атестація – 2,5% 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Вища професійна освіта за спеціальністю 241 «Готельно- ресторанна 

справа». 

Ключові слова: сфера обслуговування, готельний бізнес, 

ресторанний бізнес, стандарти обслуговування, стандарти якості, 

експлуатаційна діяльність, виробнича діяльність 

Особливості Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r
http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r
http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r


програми готельно-ресторанного бізнесу. Проходження практики в закладах 

готельного та ресторанного господарства. Участь у майстер-класах, 

семінарах. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої 

форми.  

Фахівці готуються для господарської та комерційної діяльності у 

сфері готельного господарства та ресторанного сервісу. 

Випускники початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 241 

«Готельно-ресторанна справа» за освітньою програмою «Готельно-

ресторанна справа» спроможні виконувати професійні роботи і 

займати посади, визначені Національним класифікатором України 

«Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема: 

5121 Консьєрж готельного комплексу 

5121 Портьє 

5121 Стюард (готелі та інші місця розміщення) 

5121 Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату) 

5122 Кухар 

5122 Кухар судновий 

5122 Кухар-матрос 

5122 Кухар-стюард 

5122 Шеф-кухар 

5123 Бариста 

5123 Бармен, буфетник 

5123 Метрдотель 

5123 Офіціант 

5123 Стюард 

5123 Стюард (заклади ресторанного господарства) 

5123 Член бригади ресторану 

5129 Майстер ресторанного обслуговування 

Подальше навчання Навчання за програмою першого  циклу FQ for EHEA, 

7 рівня НРК України  та 6 рівня EQF for LLL 

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, презентації індивідуальної 

роботи. Підсумковий контроль – екзамен. Підсумкова атестація – 

кваліфікаційний екзамен 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання і в господарській діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, що передбачає застосування певних теорій та 

методів системи науки, що формують теоретико-методичне 

підґрунтя в сфері готельного та ресторанного бізнесу. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

К01. Знання і розуміння предметної області та розуміння обраної 

професії. 

К02. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних джерел. 



К03. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи 

і мислення. 

К04. Знання і уміння оперувати філософськими категоріями та 

поняттями. 

К05. Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, 

економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища. 

К06. Здатність до письмової та усної комунікації державною мовою. 

К07. Здатність до комунікації іноземною мовою. 

К08. Здатність аналізувати історичні події та процеси. 

К09. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій 

вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання 

людства. 

К10. Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та 

професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних 

досягнень. 

К11. Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та 

процесів. 

К12. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного 

світогляду.  

К13. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського 

буття, суспільства і природи, духовної культури, політики.  

К14. Розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя, 

фізичне самовдосконалення.  

К15. Знання міжнародних норм і законодавства України у сфері 

безпеки життєдіяльності населення, системи управління охороною 

праці та цивільного захисту. 

К16. Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну 

інформацією та зворотного зв’язку, вести кореспонденцію. 

К17. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

К18. Базові знання про сферу обслуговування та її місце у 

загальногосподарській діяльності; заклади готельно-ресторанного 

господарства, сучасні технології обслуговування, основні напрями та 

завдання підвищення рівня обслуговування споживачів. 

К19. Уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, 

цехів, дільниць та інших структур підприємств готельно-

ресторанного бізнесу. 

К20. Базові знання про технологічні процеси виробництва продукції 

в закладах ресторанного господарства; сучасні уявлення про 

сировину, напівфабрикати, готову продукцію; про харчову цінність 

сировини та способи оброблення харчових продуктів. 

К21. Уміння моделювати сервісно-виробничі процеси в готелях та 

ресторанах і забезпечити їх апаратурне оформлення.  

К22. Сучасні знання про вимоги закладів готельно-ресторанного 

господарства, їх оснащення. 

К23. Здатність вивчати та аналізувати потреби споживачів та 

забезпечувати високий рівень сервісу у підприємствах індустрії 

гостинності.  

К24. Уміння забезпечувати належну організацію праці працівників 

на робочих місцях; складати графіки виходу на роботу працівників, 

розподіляти їх по змінах і робочих місцях з урахуванням 

раціональних форм організації праці та економії часу.  

К25. Здатність застосовувати маркетинговий підхід для аналізу 



діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в сучасних 

умовах.  

К26. Здатність забезпечувати ефективну комунікацію із 

споживачами та персоналом підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу. 

К27. Здатність проводити професійну діяльність на основі чинних 

нормативно-правових актів; уміння здійснювати аналіз договорів 

різних видів у контексті регулювання підприємницької діяльності в 

готельно-ресторанному бізнесі України. 

К28. Здатність до оцінювання економічної ефективності 

господарської діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу. 

К29. Уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо 

впровадження сучасних прийомів і методів праці, раціональних 

видів обслуговування споживачів; додаткових видів послуг.  

К30. Здатність використовувати загальнонаукові та економічні 

методи господарювання  в готельно-ресторанному бізнесі. 

К31. Базові знання про устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства. 

К32. Базові знання асортименту, споживних властивостей, вимог до 

якості продовольчих товарів. 

К33. Базові уявлення про концептуальні основи економічної теорії, 

сутність підприємства як системи і суб’єкта господарювання, 

соціально-економічне значення праці, організацію матеріального 

стимулювання праці. 

К34. Базові знання про особисту гігієну працівників, санітарні 

вимоги до закладів готельно-ресторанного господарства, основи 

гігієни харчування. 

К35. Здатність використовувати інформаційні бази даних у роботі 

підприємств готельного та ресторанного бізнесу. 

К36. Здатність до організації та планування технологічних процесів у 

роботі підприємств готельно-ресторанного сервісу.   

К37. Здатність організовувати обслуговування іноземних туристів у 

закладах готельно-ресторанного господарства і прийомів за 

протоколом.  

7 - Програмні результати навчання 

 ПР01. Уміння аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загально філософські проблеми з вирішенням завдань з 

економічної теорії і практики. 

ПР02. Уміння правильно використовувати мовні засоби залежно від 

сфери й мети спілкування, складати ділові папери. 

ПР03. Знання теоретичних основ устаткування закладів готельно-

ресторанного бізнесу, функціонально-планувальних вимог до 

окремих груп приміщень, матеріально-технічного та інженерного 

забезпечення готелів та ресторанів.  

ПР04. Уміння підтримувати та розвивати фізичне й моральне 

здоров’я, захищати особисте життя в умовах впливу негативних 

факторів зовнішнього середовища. 

ПР05. Уміння визначати негативні фактори в житті людини 

природного, техногенного і соціально-політичного характеру та 

вживати заходи щодо індивідуального та колективного захисту 

людини від них. 

ПР06. Знання принципів роботи закладів ресторанного  господарства 



та їх розвиток на вітчизняному ринку. 

ПР07. Знання лексики та граматики іноземної мови, що дає 

можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати 

необхідну професійну інформацію з іноземних видань в галузі 

туризму та готельно-ресторанного бізнесу. 

ПР08. Знання економічного механізму функціонування  підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. 

ПР09. Уміння користуватися статистичними базами даних, 

аналізувати основні показники діяльності закладів готельно-

ресторанного господарства. 

ПР10. Уміння використовувати знання з ведення економічних 

розрахунків, організації та планування виробництва у професійній 

діяльності. 

ПР11. Володіння комплексом знань щодо ресурсного  потенціалу та 

матеріально-технічного забезпечення підприємств, трудових 

ресурсів і методів стимулювання праці.  

ПР12. Володіння базовими методами ціноутворення в  готельно-

ресторанному бізнесі. Здатність розробляти та  обґрунтовувати 

виробничу програму підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

ПР13. Вміння застосовувати продукти харчування в  профілактичних 

і лікувальних цілях для оптимізації харчування споживачів у 

закладах ресторанного господарства.  

ПР14. Вміння складати добові раціони харчування,  збалансовані за 

основними компонентами. 

ПР15. Уміння розробляти харчові раціони функціонального 

призначення, використовуючи наукові принципи їх складання.  

ПР16. Здатність визначати особливості і динаміку трансформації 

форматів закладів ресторанного господарства відповідно до змін 

ресторанного бізнесу. 

ПР17. Знання психології комунікацій та людського фактору в 

антикризовому управлінні. 

ПР18. Навики використання методів економічного аналізу 

середовища закладів готельно-ресторанного господарства. 

ПР19. Вміння підготовлювати й укладати контракти на  постачання, 

організовувати оптимальну процедуру закупок і постачання. 

ПР20. Уміння користуватися іноземною мовою у різних 

мовленнєвих ситуаціях, зумовлених професійними потребами, 

використовувати набуті навички перекладу з іноземної мови на рідну 

текстів професійного спрямування. 

ПР21. Уміння обрати способи і засоби ділового спілкування 

відповідно до психологічних та соціокультурних особливостей 

співрозмовників, техніку ділового спілкування та етичні кодекси, 

використовувати елементи ділової атрибутики у професійному 

спілкуванні. 

ПР22. Уміння аналізувати технологічні процеси приймання, 

розміщення й обслуговування у готелях, особливості готельних 

послуг, оцінювати якість надання послуг в організації готельного 

обслуговування. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками є науково-педагогічні працівники інституту, а також 

здобувачі вищої освіти старших курсів, які навчаються за 

програмою, 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 освітньої 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 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 12 екзамен 

ОК 2 Філософія 6 екзамен 

ОК 3 Безпека життя 6 екзамен 

ОК 4 Економічна теорія 6 екзамен 

 Всього: 30  

Цикл професійної підготовки 

ОК 5 Гігієна та санітарія 6 екзамен 

ОК 6 Технологія приготування їжі 6 екзамен 

ОК 7 Готельний сервіс 
9 екзамен 

ОК 7.1 Курсова робота з готельного сервісу 

ОК 8 Ресторанний сервіс 9 екзамен 

ОК 9 Устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства 

6 екзамен 

ОК 10 Економіка підприємства  6 екзамен 

ОК 11 Управління якістю продукції та послуг 6 екзамен 

 Фізичне виховання  залік 

 Всього: 48  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 78  

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Вибіркова компонента 1 6 екзамен 

ВК 2 Вибіркова компонента 2 6 екзамен 

ВК 3 Вибіркова компонента 3 6 екзамен 

ВК 4 Вибіркова компонента 4 6 екзамен 

ВК 5 Вибіркова компонента 5 6 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30  

Практична підготовка 

Виробнича  практика  9 залік 

Атестація 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація 3 екзамен 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120  

   

Примітки: Загальне число кредитів на семестр повинно становити 30  

* Вибіркова компонента передбачає відповідне планування часу (4 години на тиждень)



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

1курс          2 курс      

 

        1 семестр                                              2 семестр                                 3 семестр                                4 семестр            
ідгото вка д о ква ліфікаці йно го екзамену т а атест ація

ОК 1  

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

ОК 1  

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

 

ОК 3 Безпека життя 

ОК 5 Гігієна та санітарія 

ОК 2 Філософія 

ОК 7 

Готельний сервіс 

 

Фізичне виховання Фізичне виховання 

Підготовка до 

кваліфікаційного 

екзамену та 

атестація 

ОК 9 Устаткування 

закладів готельно-

ресторанного господарства 

ОК 4 

Економічна теорія  

ОК 10 

Економіка підприємства 

ОК 8  Ресторанний сервіс 

ОК 6 Технологія 

приготування їжі 

ВК 5 Вибіркова компонента  
 

ВК 1 Вибіркова 

компонента  
ОК 8 Ресторанний сервіс 

Виробнича 

практика 

ВК 3 Вибіркова компонента  
 

ВК 2 Вибіркова компонента  
 

ВК 4 Вибіркова компонента  

 

ОК 7 

Готельний сервіс 

ОК 11  

Управління якістю продукції 

та послуг 

ОК 7.1  КР з готельного 

сервісу 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти  

молодший бакалавр спеціальності «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації 

«Готельно-ресторанна справа». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 
 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

 

О
К

 1
1
 

ІК + + + + + + + + + + + 

К01     + + + + +  + 

К02 +         + + 

К03  +  +        

К04  +          

К05  + + +      + + 

К06 +           

К07 +           

К08    +        

К09            

К10   +  + + + + +   

К11    +        

К12    +      +  

К13  +          

К14   +  + +      

К15   +        + 

К16            

К17 +    + +   +  + 

К18       + +    

К19        + +   

К20      +      

К21       + +    

К22     +  + + +   

К23     +  + +   + 

К24   +   +  +    

К25            

К26 + +     +     

К27       +     

К28    +      +  

К29 

 
      +    + 

К30  +  +      +  

К31   +   + +  +   

К32  +    +    + + 

К33   + +      +  

К34   +  +       

К35 +           

К36 +     + +  +   

К37 +      + +    

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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 1
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1
 

ПР01  +  +        

ПР02 +           

ПР03      + +  +   

ПР04   +  +       

ПР05  + +  +       

ПР06        +    

ПР07 +           

ПР08    +   +   +  

ПР09    +        

ПР10       + +  +  

ПР11     +     +  

ПР12       +   +  

ПР13     + +     + 

ПР14      +     + 

ПР15      +     + 

ПР16    +    + +   

ПР17            

ПР18  +  +      +  

ПР19       + +    

ПР20 +           

ПР21            

ПР22       +  +  + 
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