
 
освітньо-професійної програми 

«Готельно-ресторанна справа» 

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 
програми 

Одиничний, 90 кредитів ЄКТС за 1 рік і 6 місяців 

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 –7 рівень, НРК – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Кваліфікація Магістр з готельно-ресторанної справи   

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 і професійна підготовка у сфері готельно-

ресторанної справи 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 
Програма орієнтована на сучасні професійні та наукові досягнення в 
галузі готельно-ресторанної справи, враховує специфіку роботи та 
особливості розвитку в рамках яких студент визначає професійну та 
наукову кар'єру. 

4 Особливості 

програми 

Програма передбачає вивчення в активному дослідницькому 
середовищі, забезпечує набуття практичних навичок шляхом 
проходження виробничої практики на профільних підприємствах, 
реалізується шляхом проведення практичних і лабораторних 
занять, самостійної та індивідуальної роботи, розвиває перспективи 
підготовки магістрів. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 2482.2 Фахівець з гостинності (з ресторанної справи); 
3414 Фахівець з готельного обслуговування; 
1315 Керуючий готелем (рестораном);  
1210.1 Керуючий готельним господарством 

2 Продовження освіти Отримання освіти на програмою третього рівня в галузях для 

здобуття ступеня доктор філософії PhD, що узгоджуються з 

отриманим дипломом магістра або суміжних. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні 
курси поєднуються з лабораторними і практичними заняттями, 
семінарами, диспутами, «мозковими штурмами». Навчання 
відбувається в невеликих групах, що дозволяє практикувати 
студентсько-центроване навчання. У навчальному процесі 



застосовуються такі методи: організації та здійснення, 
стимулювання й мотивації, контролю, корекції ефективності 
навчально-пізнавальної діяльності, проблемно-пошукові. 
Самопідготовка здійснюється на основі підручників та конспектів 
лекцій, з використанням Інтернет-мережі, дистанційних курсів. 

2 Система оцінювання Оцінка якості освоєння освітньої професійної програми включає 

поточний контроль знань, проміжну і підсумкову атестацію 

студентів. 

Тестування знань (електронне), презентації, поточний і 

підсумковий контроль знань, звіти до лабораторних робіт, звіти з 

виробничої та переддипломної практику, захист магістерського 

дипломного проекту. 

 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і проблеми 

готельно-ресторанної діяльності на практиці або в процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

2 Загальні ЗК1 Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних інструментів та 

перевірених фактів 

ЗК2 Здатність аналізувати і структурувати проблеми підприємства і 

розробляти ефективні варіанти щодо їх вирішення 

ЗК3 Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські 

якості 

ЗК4 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 

забезпечувати їх правомочність. 

ЗК5   Здатність здійснювати комунікаційну діяльність 

ЗК6 Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до 

стандартів якості 

ЗК7  Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку 

суспільства 

ЗК8   Здатність формувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 9  Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності. 

ЗК10 Здатність реалізовувати проекти, приймати рішення у складних 

умовах, що потребують застосування нових підходів та прогнозування. 

3 Спеціальні 

(фахові) 

ФК 1 Здатність обґрунтовувати стратегічні цілі діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу на основі системного аналізу  

ФК2 Здатність оцінювати ризики реалізації альтернативних стратегічних 

рішень 

ФК3 Здатність вирішувати стратегічні проблеми у сфері гостинності  

ФК4 Здатність розуміти психологічні закономірності управлінської 

діяльності та визначення психологічних методів конструктивного 

розв’язання конфліктів 

ФК5 Здатність впроваджувати методи реінжинірингу бізнес-процесів на 

підприємствах готельного і ресторанного господарства, використовувати 

методи та інструментальні засоби структурного, функціонально-вартісного 

й імітаційного моделювання бізнес-процесів і формування рішень з їх 

реорганізації 

ФК6 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 

ФК7  Здатність здійснювати комплексне оцінювання ефективності 

впровадження інновацій у готельно-ресторанному бізнесі 



 
 


