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1. Профіль освітньої програми за спеціалізацією «Ресторанні технології»  

зі спеціальності 181 «Харчові технології» 

 

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 «магістр» 

спеціальність «Харчові технології» 

спеціалізація «Ресторанні технології» 

Офіційна назва освітньої 

програми 

«Ресторанні технології» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра харчових технологій, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитована, Акредитаційна комісія України, Україна.  

До 01.07.2023 р. 

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

7 рівень 

Передумови Освітній ступінь вищої освіти «бакалавр», «магістр», 

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2023 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

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

informatsiia/2-uncategorised/2362  

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні до наукової і практичної 

діяльності в галузі, володіють загальними і фаховими компетенціями, які сприяють 

соціальній мобільності, стійкості на ринку праці; формування соціально-особистісних 

якостей випускників, здобуття професійно-орієнтованих знань, вмінь та здатності фахово 

вирішувати типові професійні завдання у галузі ресторанних технологій. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

 18 «Виробництво та технології» 

 181 «Харчові технології» 

 «Ресторанні технології» 

 Обов’язкова компонента – 50%, вибіркова компонента – 

 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/2-uncategorised/2362
http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362
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Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Вища освіта за спеціальністю 181 «Харчові технології». 

Програма спрямована на надання комплексних знань 

фахівцям в сфері ресторанних технологій; поєднання 

теоретичних аспектів  майбутньої діяльності з акцентом на 

галузь ресторанного господарства, підготовка ініціативних та 

спроможних фахівців, здатних до швидкої адаптації в галузі 

ресторанних технологій.    

Ключові слова:  ресторанні  технології, харчові технології, 

інновації, технологічні процеси, технологічний контроль, 

крафтові технології, документація, харчова безпека, якість, 

споживачі, керівництво. 

Особливості програми Програма спрямована на вирішення конкретних практичних 

прикладів майбутньої діяльності, що дозволяє студентам 

набути необхідних навичок. Врахування специфіки 

технологій ресторанного господарства. Практична 

підготовка в закладах ресторанного господарства. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники магістри спеціальності 181  «Харчові технології» 

за освітньою програмою «Ресторанні технології» 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    

1210.1 Керуючий підприємством харчування 

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах 

ресторанного господарства, готелях та інших місцях 

розміщення 

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

промисловості 

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів 

ресторанного господарства без апарату управління 

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату 

управління 

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 

247 Професіонали з безпеки та якості 

2471 Професіонали з контролю за якістю 

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи. 

2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи. 

промисловості. 

2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 

 Подальше навчання Навчання за програмами третього освітньо-наукового рівня 

вищої освіти (доктор філософії), НРК України – 9 рівень 

 

 5 - Викладання та оцінювання 



5 

 

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

позааудиторна робота, практична підготовка в закладах 

ресторанного господарства України та зарубіжних країн; 

навчання є студентоцентрованим 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. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми технічного і технологічного характеру,  

що передбачає здатність до аналізу, синтезу явищ і процесів  

на основі логічних аргументів, перевірених фактів, 

систематизації та обробки інформації у виробничих умовах 

підприємств ресторанного господарства із застосуванням 

теоретичних основ та методів харчових технологій.  

Загальні 

компетентності  

К 1 Здатність до планування та розподілу часу. 

К 2. Здатність до розроблення та управління проектами. 

К 3 Формування  вмінь порівнювати індекси виробництва у 

закладах ресторанного господарства. 

К 4. Здатність до проведення порівняльного аналізу щодо 

співвідношення фактичного споживання продуктів 

харчування у відповідності до діючих норм. 

К 5. Здатність до застосування теоретичних та методичних 

основ підвищення виходу продукції ресторанного 

господарства. 

К 6. Здатність виробляти високоякісну продукцію у галузі 

ресторанного господарства. 

К 7. Здатність підвищувати продуктивність та харчову 

цінність продукції ресторанного господарства. 

К 8. Здатність  організувати технологічний процес 

виробництва продукції ресторанного господарства та 

проведення контролю якості сировини і готової продукції. 

К 9 Здатність проведення реконструкції та технічного 

переобладнання виробництва ресторанного господарства. 

К 10. Здатність аналізувати сучасні досягнення науки, 

техніки та інноваційних технологій в галузі ресторанного 

господарства. 

К 11. Здатність до впровадження сучасних інноваційних 

технологій продукції ресторанного господарства на підставі 

вивчення сучасних світових тенденцій та міжнародного 

досвіду. 
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Фахові (спеціальні, 

предметні) компетентності  

К   12. Знання проблем забезпечення вітчизняною харчовою 

промисловістю продовольчої безпеки України, знати 

регламенти ЄС, штрихове кодування в закладах 

ресторанного господарства. 

К 13. Здатність проводити дослідження та брати участь у 

наукових дискусіях, відстоювати власну позицію на 

конференціях, семінарах, тренінгах за групами страв та 

виробів. 

К 14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти 

ініціативу в сучасній індустрії ресторанного господарства. 

К 15. Здатність проводити вибір і обґрунтування критеріїв 

ефективності підприємств ресторанного господарства, 

володіння прийомами основних напрямків науки і техніки, а 

також прийомами і методами аналізу науково-технічних 

проблем. 

К 16. Здатність до знань фундаментальних законів хімії та 

фізики, експериментальних методів досліджень, поставлених 

науково-технічних задач, комп’ютерного моделювання в 

процесі професійної діяльності. 

К 17. Здатність до розуміння специфіки науково-технічних 

задач в галузі харчових технологій, вміння застосовувати 

сучасні методи класичних і технічних теорій для пошуку 

нестандартних рішень науково-технічних задач ресторанного 

господарства. 

К 18. Здатність до оформлення результатів документації, 

володіння прийомами та методами аналізу результатів 

експериментальних робіт, вміння формувати звіти, 

технологічні закономірності виробництва продукції 

харчування та формування  її асортименту в ресторанному 

господарстві. 

К 19. Здатність використовувати сучасну нормативно-

правову базу для захисту прав споживачів. 

К 20. Здатність проектування цеху з виготовлення харчової 

продукції з використанням програмних систем 

комп’ютерного проектування, володіння прийомами витрати 

сировини, виробничих втрат та рецептур готової продукції, 

розробляти умови та технологічні регламенти виробництва.  

К 21. Здатність розробки та вдосконалення технологій 

харчових продуктів з метою забезпечення їх якості, 

поживності, функціональної спрямованості і безпеки, 

раціонального використання сировинних ресурсів і 

продовження термінів зберігання, впровадження сучасних 

крафтових технологій виробництва на підставі 

раціонального використання класичної і нової сировини. 

К 22. Здатність  визначати особливості основних 

технологічних процесів, здатність вибирати критерії  

оптимізації технологічних процесів ресторанного 

господарства 

К 23. Здатність використовувати термінологію, правові, 

нормативно-технічні основи безпеки життєдіяльності, 

основні засоби і методи безпеки, виконання положень 
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нормативної документації, захист персоналу і населення від 

можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, вміння 

на практиці застосовувати методи забезпечення безпеки, 

реалізація заходів із захисту людини від негативних впливів. 

К 24. Здатність до знань економіки підприємств   

ресторанного господарства, принципів оцінки результатів 

господарської  та фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку. 

К 25. Здатність до аналізу ефективності обслуговування 

споживачів. 

К 26. Здатність виконувати професійну діяльність у 

відповідності до стандартів якості, працювати відповідно до 

системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). 

7 - Програмні результати навчання 

 ПР 1. Вміти володіти методологією та методами пізнання 

творчої діяльності при вирішенні професійних завдань. 

ПР 2. Вміти впроваджувати крафтові технології  у виробничу 

діяльність закладів ресторанного господарства. 

ПР 3. Уміти планувати та виконувати наукові розробки з 

вдосконаленням та розроблення нових технологій продукції 

ресторанного господарства. 

ПР 4. Володіти інформаційною базою для розробки та 

впровадження інновацій з врахуванням основ економіки, 

логістики та інформаційних технологій. 

ПР 5. Здатність самостійно аналізувати результати наукових 

та виробничих випробувань, оформляти науково-технічну 

документацію. 

ПР 6. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та 

управляти роботою працівників для досягнення спільної 

мети. 

ПР 7. Уміння розробляти оптимальні програми розвитку та 

функціонування підприємств закладів ресторанного 

господарства. 

ПР 8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати 

автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

ПР 9. Обирати методи адаптації та напрями використання 

міжнародних стандартів та нормативів в професійній 

діяльності. 

ПР 10. Впроваджувати раціональні організаційні структури 

та методи управління виробничими процесами. 

ПР 11. Здатність розробляти короткострокові і 

середньострокові плани діяльності підприємств, планувати 

потреби у матеріальних, фінансових, трудових та інших 

ресурсах. 

ПР 12. Вміти обґрунтовувати пропозиції щодо впровадження 

сучасного обладнання для удосконалення технологій. 

ПР 13. Вміти покращувати якість продуктів харчування, 

умов їх зберігання та реалізації. 
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ПР 14. Демонструвати управлінські навички у сфері 

ресторанних технологій. 

ПР 15. Обґрунтувати роботу відповідно до вимог охорони 

праці, безпеки життя та технологічної чистоти. 

ПР 16. Впроваджувати стандарти якості у роботу підприємств 

ресторанного господарства, працювати відповідно до системи 

управління безпечністю харчових продуктів НАССР. 

ПР 17. Вміти підвищувати фаховий і культурний рівень 

працівників, покращувати психологічний клімат і трудову 

активність колективу. 

ПР 18. Використовувати сучасну нормативно-правову базу 

для захисту прав споживачів. 

ПР 19. Розробляти завдання для проектування 

інформаційних систем в сфері ресторанних технологій 

ПР 20. Здійснювати підбір інструментів для оцінки якості та 

харчової безпеки в даній сфері. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками є науково-педагогічні працівники інституту, а 

також здобувачі вищої освіти, 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. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної /наукової 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  Концепції і ресторанний креатив 6 Екзамен 

ОК 2 Інжиніринг ресторанних технологій 6 Екзамен 

ОК 3 Управління бізнес-процесами 6 Екзамен 

ОК 4 Технології інноваційних харчових продуктів 7,5 Екзамен 

ОК 5 Проектування закладів ресторанного господарства 7,5 Екзамен 

ОК 6 Технологія крафтових виробництв 6 Екзамен 

ОК 7 Управління проектами в ресторанному бізнесі 6 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 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 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24  

Практична підготовка 

Виробнича (переддипломна) практика 9 

Атестація 

Випускний  кваліфікаційний  проект  та захист 12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП 
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3 . Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів освітньої програми спеціальності 181 «Харчові 

технології» спеціалізації «Ресторанні технології» проводиться у формі 

прилюдного захисту випускного кваліфікаційного проекту та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження їм кваліфікації: 

ступінь вищої освіти  «магістр»,  спеціальність «Харчові технології», 

спеціалізація «Ресторанні технології». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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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
 

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 + +  +  +  

К 15   +    + 

К 16  +  +    

К 17  + + +  + + 

К 18  +  +    

К 19   +    + 

К 20  + +  +   

К 21  + + +  +  

К 22 + +  +    

К 23  +  + +   

К 24   +    + 

К 25   +    + 

К 26 + +  +    
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

ПР 1 +   +  +  

ПР 2  +    +  

ПР 3  + + +    

ПР 4   +    + 

ПР 5  +  +    

ПР 6 +  +    + 

ПР 7 +  +    + 

ПР 8 +  +     

ПР 9  +  + +   

ПР 10   +    + 

ПР 11   +    + 

ПР 12 +   + +   

ПР 13  +  + +   

ПР 14   +    + 

ПР 15  +  + +   

ПР 16 + +  +    

ПР 17 +  +     

ПР 18   +    + 

ПР 19 +  +    + 

ПР 20  +  +  +  


	Атестація здійснюється відкрито і публічно.

