
освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» 

спеціальність 241«Готельно-ресторанна справа» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої діяльності до 1 

липня 2019 р. 

Рівень програми QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

А Ціль програми 

 Підготовка соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для 

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

ресторанного бізнесу, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Сфера обслуговування 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна освіта в предметній області 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 Особливості програми Практика на підприємствах готельно-ресторанного господарства, 

можливість обирати дисципліни з переліків вільного вибору студента 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 3414 Фахівець з готельного обслуговування 

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 

2482.2 Фахівець з гостинності 

2482.2 Фахівець з ресторанної справи 

4222 Адміністратор 

1229.1 Керівник служби, структурного підрозділу в готельно-

ресторанному господарстві 

2 Продовження освіти Можливість продовження навчання на другому (магістерському) 

освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених та 

інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної 

мобільності. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Стиль навчання – проблемно-орієнтований. Здійснюється студент-

сько-центроване навчання в невеликих групах. Лекції поєднуються з 

семінарами, практичними і лабораторними заняттями. Самостійна 

робота здійснюється шляхом самонавчання на основі конспектів 

лекцій, підручників, посібників та консультацій з викладачами. 

Навчання має інтенсивний характер і практичну спрямованість. 

Застосування інноваційних технологій – використання електронних 

посібників, методичних вказівок і мультимедійних технологій. 

2 Система оцінювання Поточний контроль (усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях, виступи студентів при 



обговоренні питань на семінарських заняттях, тестування, усні 

презентації, звіти про лабораторні роботи, звіти про практику, 

письмові есе, контрольні роботи, курсові роботи та їх захист, 

опитування, дискусії). Засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

тестові завдання; розв’язування задач; виконання творчих завдань; 

виконання індивідуальної роботи. Підсумковий контроль 

здійснюється на підсумкових заняттях. Підсумкова атестація включає 

складання комплексного екзамену. 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання і в господарській діяльності суб'єктів готельного і ресторанного 

бізнесу, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

12 Загальні ЗК1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу. 

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

ЗК3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат. 

ЗК4. Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку природи, 

людини, суспільства. 

ЗК5. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, застосовувати 

принципи деонтології при виконанні професійних обов'язків. 

ЗК6. Здатність до використання сучасного програмного забезпечення, Internet-

ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання, переробки і використання інформації 

у професійній діяльності. 

ЗК7. Здатність використовувати організаторські навички для планування роботи 

колективу. 

ЗК8. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та іноземною 

мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах, володіння 

фаховою термінологією українською та іноземною мовами.  

ЗК9. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції. 

ЗК10. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки. 

3 Спеціальні 

(фахові) 

ФК1. Здатність до розуміння принципів функціонування економіки та суб’єктів 

готельно-ресторанного бізнесу. 

ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і методологію 

дослідження процесів функціонування готельно-ресторанного господарства. 

ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес у закладах 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням вимог і потреб споживачів 

та забезпечувати його ефективність. 

ФК4. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства та 

відстежувати зміни в ньому. 

ФК5. Здатність забезпечувати безпечність праці.  

ФК6. Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації у закладах готельно-ресторанного господарства, навички взаємодії 

(робота в команді). 

ФК7. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

ФК8. Здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у 

закладах готельно-ресторанного  господарства. 

ФК9. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і 

складати необхідну нормативну документацію на напівфабрикати та готову 



кулінарну продукцію. 

ФК10. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів. 

ФК11. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів. 

ФК12. Здатність розробляти та формувати об’ємно-планувальні рішення 

закладів готельного та ресторанного господарства. 

ФК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на 

підприємствах сфери гостинності. 

ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

ФК15. Здатність аналізувати та розраховувати економічні показники діяльності, 

визначати рівень конкурентоспроможності та економічний потенціал суб'єктів 

готельно-ресторанного бізнесу на основі даних статистичної звітності, 

бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень 

ФК16. Здатність організовувати роботу персоналу закладів готельно-

ресторанного господарства з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи 

працівників, раціонального розподілу праці та вимог виробництва та 

обслуговування. 

ФК17. Здатність організовувати ефективну взаємодію структурних підрозділів 

закладів готельно-ресторанного господарства  

F Програмні результати навчання 

 РН1. Знання сутності, принципів та тенденцій розвитку природи, суспільства, людини. РН2. 

Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних процесів. 

РН3. Здатність оперувати загальнонауковими і філософськими поняттями та категоріями; 

розуміти і опрацьовувати ідеї та думки на основі логічних аргументів, перевірених фактів. 

РН4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-

ресторанного господарства. 

РН5. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, застосовувати принципи 

деонтології при виконанні професійних обов'язків. 

РН6. Володіння навичками використання сучасного програмного забезпечення, Internet-

ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах; методами, способами і засобами отримання, 

зберігання, переробки і використання інформації у професійній діяльності. 

РН7. Уміння використовувати організаторські навички для планування роботи колективу. 

РН8. Володіння усною та письмовою ділової комунікацією державною та іноземною мовами 

для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах; знання фахової термінології 

українською та іноземною мовами; здатність до усвідомленого поповнення і розширення 

комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя. 

РН9. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції при спілкуванні з ними. 

РН10. Знання та уміння організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки. 

РН11. Знання показників і методів аналізу та моделювання процесів у професійній діяльності; 

уміння інтерпретувати та аргументувати окремі явища та процеси. 

РН12. Знання основних характеристик технологічного процесу виробництва та надання  



 
 


