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І. Загальна характеристика освітньої програми 
 

Вищий навчальний 
заклад 
 

Львівський національний університет  
імені Івана Франка  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень  
Освітній ступінь Бакалавр  
Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 
Спеціалізації «Готельне господарство», «Ресторанне господарство», 

«Міжнародне готельне і ресторанне господарство» 
Кваліфікація Бакалавр готельно-ресторанної справи (Готельне господарство, 

Ресторанне господарство, Міжнародне готельне і ресторанне 
господарство) 

Тип  диплома  
та обсяг програми 

Одиничний.   
240 кредитів / 4 роки 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України  
Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК 
Мета і завдання освітньої 
програми 
 

- підготовити висококваліфікованих конкурентоспроможних 
фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями та 
практичними навичками проектування, організації і контролю 
сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів 
готельно-ресторанного  бізнесу; 
-  розвиток загальних і фахових компетентностей для 
організації процесу обслуговування і виробництва у 
підприємствах готельно-ресторанного профілю;  
- надати ґрунтовну освіту у сфері готельного і ресторанного 
господарства з широкими можливостями працевлаштування або 
продовження навчання за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти    

Вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть 
розпочати навчання за 
цією програмою 

Для навчання і здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 
приймаються особи з базовою середньою освітою  

 
ІІ. Зміст освітньої програми 

 
1. Предметна область Об’єктами вивчення та діяльності бакалаврів є 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу – процес 
організації, виробництва, аналізу ринку гостинності. 
Ціллю навчання є отримання теоретичних знань і 
практичних вмінь, застосування набутих 
компетентностей для успішної професійної 
діяльності. 
Теоретичний зміст предметної області реалізується 
на загальноприйнятих наукових результатах із 
врахуванням сучасного стану готельно-ресторанного 
господарства, орієнтує на актуальні спеціалізації, в 
рамках яких розвивається подальша професійна та 
наукова кар’єра. 



Здобувач вищої освіти вчиться отримує знання з 
організації виробничо-сервісної діяльності, 
використання устаткування та технологічного 
обладнання, комп’ютерної техніки та інноваційних 
інформаційних програм у сфері готельно-
ресторанного господарства. 
Обладнання та устаткування: обладнання для 
практичних занять з організації виробничо-сервісної 
діяльності у готельно-ресторанному бізнесі; 
комп’ютерна техніка для опрацювання отриманих на 
практичних заняттях даних, реалізації 
мультимедійних засобів навчання, пошуку та аналізу 
інформації в мережі Internet. 

3. Напрям програми 
та спеціалізації 

Професійна. 
  

4. Особливості 
освітньої 
програми 

Програма передбачає ґрунтовну практичну підготовку 
на основі власної  навчально-виробничої готельно-
ресторанної лабораторії, у закладах готельно-
ресторанного профілю діяльності міста Львова згідно 
укладених угод про співпрацю, а також програмах 
студентської академічної мобільності. 

  
ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за 

навчальними дисциплінами підготовки 
 

Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг 
Кредити Години 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 90 
Історія України 3 90 
Історія української культури 3 90 
Філософія  3 90 
Політологія 3 90 
Іноземна мова (за проф.спрямув) 12 360 
Фізвиховання 3 90 

1.2. Цикл професійної і практичної підготовки 
Вища та прикладна математика 3 90 
Інформаційні системи та технології у гот.-рестор. 
господарстві 3 90 
Основи економіки 3 90 
Міжнародний туризм 5 150 
Рекламна діяльність у готельно-ресторанному 
господарстві 4 120 
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльнсоті, 
цивільний захист та сестринська справа) 3 90 
Основи туризмознавства 4 120 
Інфраструктура готельно-ресторанного господарства 5 150 
Основи готельного і ресторанного господарства 5 150 



Світове готельне та ресторанне господарство 5 150 
Технологія продукції та сервіс у ресторанному 
господарстві  5 150 
Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному 
господарстві 3 90 
Управління якістю продукції та послуг у гот.-рестор. 
господарстві 4 120 
Організація ресторан. господарства 6 180 
Організація готельного господарства 6 180 
Підприємницьке право  3 90 
Маркетинг готельно-ресторанного господарства 5 150 
Менеджмент готельно-ресторанного господарства 5 150 
Економіка підприємства 4 120 
Гігієна і санітарія 3 90 
Проектування та дизайн закладів гот.-рестор. 
господарства  5 150 
Охорона праці в галузі  3 90 
Друга іноземна мова 4 120 
Інновації у готельно-ресторанному господарстві 3 90 
Курортологія 3 90 
Навчальна ознайомча практика 6 180 
Навчальна технологічна практика 9 270 
1.1. Спеціалізація "Готельне господарство"   
Устаткування закладів готельного господарства 3 90 
Організація SPA і Wellness у готельному господарстві 3 90 
Економіка готельного господарства  3 90 
Основи наукових досліджень  3 90 
Створення стартапу у готельному господарстві 4 120 
Автоматизовані системи управління технологічними 
процесами 4 120 
Ціноутворення у готельному господарстві 4 120 
1.2. Спеціалізація "Ресторанне господарство"   
Устаткування закладів ресторанного господарства 3 90 
Індустрія гостинності та управління сталим розвитком 3 90 
Економіка ресторанного господарства 3 90 
Основи наукових досліджень 3 90 
Створення стартапу у ресторанному господарстві 4 120 
Етнічні кухні  4 120 
Технологія напоїв 4 120 
1.3. Спеціалізація "Міжнародне готельне і ресторанне 
господарство"   
Міжнародний курортний та спа- менеджмент 3 90 
Індустрія гостинності та управління сталим розвитком 3 90 
Економіка міжнародного готельного і ресторанного 
бізнесу 3 90 
Основи наукових досліджень 3 90 
Професійний кар'єрний розвиток 4 120 
Кулінарні тренди та гастрономія 4 120 
Міжнародний сервісний маркетинг  4 120 

Всього 30 900 
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Бухгалтерський облік та фінанси у гот.-рестор. 4 120 



господарстві 
Інженерне обладнання будівель  4 120 
Бізнес-етика в індустрії гостинності 4 120 
Основи сервісу 4  120 
Менеджмент кулінарних подій 4 120 
Інновації в дизайні та технологіях індустрії гостинності  4 120 
Основи фізіології та гігієни харчування  4 120 
Енологія та барна карта 3 120 
Фронт-офіс та управління номерним фондом готелю 3 120 
Стандартизація, сертифікація та метрологія 4 120 
Готельне та ресторанне господарство України  4 120 
Організація анімаційних послуг  4 120 
Історія індустрії гостинності 4 120 
Санаторно-курортна справа  4 120 
Проектування об'єктів готельно-ресторанного 
господарства  4 120 
Туристичне країнознавство 4 120 
Бізнес-планування у готельно-ресторанному 
господарстві  4 120 
Барна справа та організація роботи сомельє 4 120 
Концепти кулінарного планування  4 120 
Інформаційні системи у готельному господарстві 4 120 
PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності  4 120 
Законодавство у сфері гостинності та туризму 4 120 
Управління попитом  4 120 
Виробнича практика 9 120 
                                                           Всього 60 1800 

Всього за час навчання 240 7200 
   

 

 
ІV. Працевлаштування та продовження освіти 

 
1. Професійні права Перелік первинних посад: 

- фахівець з організації діяльності готелів;  
- фахівець з організації діяльності ресторанів;  
- фахівець з організації туристичної діяльності;  
- фахівець з організації дозвілля. 

2. Продовження 
освіти (академічні 
права) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Можливість  отримання  
післядипломної  освіти  на споріднених та інших спеціальностях, 
підвищення кваліфікації, академічна мобільність. 

 
V. Стиль та методика викладання 

 
1. Підходи до 
викладання та 
навчання 

У програмі використовується студентоцентроване, проблемно-
орієнтоване навчання навчання, а також електронне навчання в 
системі Moodle. 
Викладання організовано у формі лекцій, мультимедійних лекцій, 
практично-семінарських занять, самостійної роботи студентів, 
індивідуальних занять та консультацій.  

2. Форма атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
системою ECTS (100-бальна система) та національною шкалою 
оцінювання. 



Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи в 
малих групах, модульні контрольні роботи, захист індивідуальних 
завдань. 
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням балів 
поточного контролю, захист курсових робіт та практик. 
Державна атестація – комплексний державний екзамен. 

 
VI. Програмні компетентності 

 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 
готельно-ресторанному господарстві, в процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

 
1. Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2. Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
4. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, застосовувати принципи 
деонтології при виконанні професійних обов'язків. 
5. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній діяльності. 
6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
8. Здатність до вироблення нових ідей (креативність). 
9. Володіння навиками використання сучасного програмного забезпечення, Internet-ресурсів і 
роботи в комп’ютерних мережах, володіння основними методами, способами і засобами 
отримання, зберігання та опрацювання і використання технологічної інформації у 
професійній діяльності. 
10. Здатність використовувати організаторські навички для планування роботи колективу. 
11. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною мовою для спілкування у 
професійній та соціально-культурній сферах. 
12. Здатність до усної та письмової ділової комунікації іноземною мовою для спілкування у 
професійній та соціально-культурній сферах, володіння фаховою термінологією іноземної 
мови. 
13. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно застосовуючи 
комунікаційні концепції. 
14. Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 
культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання української 
історії, економіки  і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й 
уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності. 
15. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки безпеки та 
протипожежної безпеки в закладах готельно-ресторанного господарства при їх експлуатації. 
16. Здатність до усвідомленого поповнення і розширення комунікативних навичок у 
професійній сфері впродовж життя. 

 
2. Професійні компетентності 

1. Здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики фахової підготовки, 
вміння їх застосовувати. 
2. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб 
споживачів та забезпечувати його ефективність. 



3. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства та відстежувати 
зміни в ньому. 
4. Здатність забезпечувати безпечність праці.  
5. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 
підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії (робота в команді). 
6. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
7. Здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах 
(закладах) готельно-ресторанного  та рекреаційного господарства. 
8. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну 
нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію. 
9. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій 
виробництва та обслуговування споживачів. 
10. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, уміння 
вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів. 
11. Здатність розробляти та формувати об’ємно-планувальні рішення підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів. 
12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на підприємствах сфери 
гостинності. 
13. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль 
діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
14. Здатність аналізувати тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 

 
VII. Результати навчання 

 
Програмні 
результати 
навчання 

1. Демонструвати розуміння і опрацювання ідей і думок на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів. 

2. Показати володіння концептуальними знаннями теорії і практики 
організації готельного і ресторанного господарства. 

3. Демонструвати самостійним навчанням освоювати нове, використовуючи 
здобуті знання. 

4. Відображати соціальну значущість своєї професії, застосовувати принципи 
деонтології при виконанні професійних обов’язків. 

5. Демонструвати застосування фахових та фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 

6. Показати володіння навиками використання сучасного програмного 
забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, 
володіння основними методами, способами і засобами отримання, 
зберігання та переробки і використання технологічної інформації у 
професійній діяльності.   

7. Показати використання організаторських навичок для планування роботи 
колективу. 

8. Демонструвати володіння усною та письмовою діловою комунікацією 
державною мовою для спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах. 

9. Показати володіння усною та письмовою діловою комунікацією 
іноземними мовами для спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах, володіння фаховою термінологією іноземними 
мовами.  

10. Демонструвати здатність до усвідомленого поповнення і розширення 
комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя. 

11. Показати здатність розуміти та поважати представників інших культур, 



ефективно застосовуючи комунікаційні концепції. 
12. Демонструвати уміння забезпечувати безпечність праці з дотриманням 

відповідних вимог, організовувати проведення інструктажу працівників 
закладу (підприємства) з правил безпечної експлуатації торгово-
технологічного обладнання, технологічного устаткування, інвентарю 
тощо. 

13. Показати застосування інноваційних підходів до організації готельно-
ресторанного бізнесу. 

14. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

15. Демонструвати дотримання морально-етичних аспектів досліджень, 
інтелектуальної чесності, професійного кодексу поведінки. 

16. Показати уміння на основі знань нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність підприємств готельного, ресторанного і курортного 
господарства, аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії 
гостинності.  

17. Демонструвати уміння організовувати та удосконалювати процес 
виробництва та реалізації продукції та послуг у закладах готельно-
ресторанного господарства з урахуванням вимог і потреб споживачів.  

18. Показати уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших структур закладів санаторно-курортного, 
ресторанного та готельного господарства з дотриманням діючих 
нормативних документів.  

19. Демонструвати уміння розробляти та затверджувати нові рецептури та 
технології виробництва страв і виробів, раціональних норма харчування з 
урахуванням запитів різних груп споживачів, фірмових, дієтичних страв і 
виробів за спеціальними формулами та рецептурами. 

20. Показати уміння проектувати технологічний процес виробництва 
продукції і складати необхідну нормативну документацію.  

21. Демонструвати уміння розробляти пропозиції з впровадження 
інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів з 
використанням різних автоматизованих систем у роботі підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних 
закладів.  

22. Показати уміння розробляти нормативну документацію на напівфабрикати 
та готову кулінарну продукцію.  

23. Демонструвати знання видів, призначення та сфери використання різних 
видів інженерного обладнання у ресторанному господарстві, санаторно-
курортних закладах.  

24. Показати уміння користуватись різними автоматизованими системами у 
роботі підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, 
санаторно-курортних закладів.  

25. Демонструвати уміння економічно обґрунтовувати технічне оснащення 
закладів готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних 
закладів з урахуванням нормативної документації.  

26. Показати уміння вирішувати питання раціонального використання 
просторових та матеріальних ресурсів.  

27. Демонструвати уміння розробляти технологічні схеми діяльності 
підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, 
санаторно-курортних закладів.  

28. Демонструвати уміння формувати вихідні дані на проектування 
підприємств готельного, ресторанного господарства, санаторно-
курортних закладів.  

29. Демонструвати уміння формувати та користуватись банком технічних 



умов, стандартів, санітарно-гігієнічних вимог тощо, відстежувати зміни у 
них, на основі чого підтримувати високий рівень якості надання послуг.  

30. Демонструвати уміння здійснювати контроль щодо дотримання санітарно-
гігієнічних вимог обслуговуючим персоналом.  

31. Показати уміння здійснювати оперативний контроль за технікою 
обслуговування та за дотриманням правил торгівлі у закладах готельного 
та ресторанного господарства.  

32. Демонструвати знання й уміння застосовувати правила створення та 
функціонування системи контролю якості продукції на підприємстві.  

33. Показати уміння здійснювати розроблення короткострокових і 
середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та 
ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів.  

34. Демонструвати уміння обґрунтовувати ціни на продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги виробництва та реалізації.  

35. Показати уміння здійснювати планування потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, трудових) у підприємствах (закладах) 
готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладах.  

36. Демонструвати уміння оцінювати конкурентоспроможність підприємств 
(закладів), продукції, послуг на основі стандартних методик.  

 
 

VІІI. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних 
компетентностей та результатів навчання 

 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати 

навчання 
Найменування 

навчальних 
дисциплін, 

практик 
І. Цикл загальної підготовки 

Загальні: 
Здатність до усної та письмової ділової 
комунікації державною мовою для 
спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність до вироблення нових ідей 
(креативність). 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність формувати та реалізовувати  
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Використовувати усну та 
письмову ділову комунікацію 
державною мовою для 
спілкування у професійній та 
соціально-культурній сферах. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

Загальні: 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 

Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Демонструвати здатність до 

 
 
 
 
 



перевірених фактів. 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Базові знання основ філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють 
розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, схильності до 
етичних цінностей, знання української 
історії, економіки  і права, розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати 
у професійній і соціальній діяльності. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 

усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Показати здатність розуміти та 
поважати представників інших 
культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

 
 
 
 

Історія України 

Загальні: 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Базові знання основ філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють 
розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, схильності до 
етичних цінностей, знання української 
історії, економіки  і права, розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати 
у професійній і соціальній діяльності. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 

Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Показати здатність розуміти та 
поважати представників інших 
культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

Історія української 
культури 

Загальні: 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Базові знання основ філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють 
розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, схильності до 
етичних цінностей, знання української 
історії, економіки  і права, розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати 
у професійній і соціальній діяльності. 

Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Показати здатність розуміти та 
поважати представників інших 
культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 

 
 
 
 
 
 
 
 

Філософія 
 
 
 
 
 
 
 
 



Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 

концепції.  
 
 

Загальні: 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Базові знання основ філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють 
розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, схильності до 
етичних цінностей, знання української 
історії, економіки  і права, розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати 
у професійній і соціальній діяльності. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 

Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Показати здатність розуміти та 
поважати представників інших 
культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

Політологія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні: 
Здатність до усної та письмової ділової 
комунікації іноземною мовою для 
спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах, володіння фаховою 
термінологією іноземної мови. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність до вироблення нових ідей 
(креативність). 
Професійні: 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність формувати та реалізовувати  
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Показати володіння усною та 
письмовою діловою 
комунікацією іноземними 
мовами для спілкування у 
професійній та соціально-
культурній сферах, володіння 
фаховою термінологією 
іноземними мовами. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні: 
Здатність приймати обґрунтовані 
рішення. 
Здатність до вироблення нових ідей 
(креативність). 
Професійні: 
Здатність забезпечувати безпечність 
праці. 

Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Показати здатність розуміти та 
поважати представників інших 
культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

 
 
 
 

Фізвиховання 
 
 
 
 

ІІ. Цикл професійної підготовки 



Загальні: 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Володіння навиками використання 
сучасного програмного забезпечення, 
Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних 
мережах, володіння основними методами, 
способами і засобами отримання, 
зберігання та опрацювання і використання 
технологічної інформації у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок 
на основі логічних 
аргументів та перевірених 
фактів. 
Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати 
застосування фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
 

Вища та прикладна 
математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні: 
Володіння навиками використання 
сучасного програмного забезпечення, 
Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних 
мережах, володіння основними методами, 
способами і засобами отримання, 
зберігання та опрацювання і використання 
технологічної інформації у професійній 
діяльності. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок 
на основі логічних 
аргументів та перевірених 
фактів. 
Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати 
застосування фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
 

Інформаційні системи 
та технології у гот.-
рестор. господарстві 

 
 
 
 
 
 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 

 
 
 
 
 

Основи економіки 
 
 



Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

 
 
 
 

Загальні: 
Здатність усвідомлювати соціальну 
значущість своєї професії, застосовувати 
принципи деонтології при виконанні 
професійних обов'язків. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність організовувати сервісно-
виробничий процес з урахуванням вимог і 
потреб споживачів та забезпечувати його 
ефективність. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Міжнародний туризм 
 
 
 
 
 
 

Загальні: 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Рекламна діяльність у 
готельно-

ресторанному 
господарстві 

 
 

Загальні: 
Здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежної 

Демонструвати уміння 
забезпечувати безпечність 
праці з дотриманням 
відповідних вимог, 

 
Безпека 

життєдіяльності 
(безпека 



безпеки в закладах готельно-ресторанного 
господарства при їх експлуатації. 
Професійні: 
Здатність забезпечувати безпечність 
праці. 
Здатність використовувати на практиці 
основи діючого законодавства та 
відстежувати зміни в ньому. 

організовувати проведення 
інструктажу працівників 
закладу (підприємства) з 
правил безпечної 
експлуатації торгово-
технологічного обладнання, 
технологічного 
устаткування, інвентарю 
тощо. 

життєдіяльнсоті, 
цивільний захист та 
сестринська справа) 

 
 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність усвідомлювати соціальну 
значущість своєї професії, застосовувати 
принципи деонтології при виконанні 
професійних обов'язків. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність організовувати сервісно-
виробничий процес з урахуванням вимог і 
потреб споживачів та забезпечувати його 
ефективність. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Основи 
туризмознавства 

 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 

Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

 
Інфраструктура 

готельно-
ресторанного 
господарства 

 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 

Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 

 
Основи готельного і 

ресторанного 
господарства 



фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 

необхідну нормативну 
документацію. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 
підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Світове готельне та 
ресторанне 

господарство 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність проектувати технологічний 
процес виробництва продукції і складати 
необхідну нормативну документацію на 
напівфабрикати та готову кулінарну 
продукцію. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння 
організовувати ефективну 
взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших 
структур закладів санаторно-
курортного, ресторанного та 
готельного господарства з 
дотриманням діючих 
нормативних документів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 

Технологія продукції 
та сервіс у 

ресторанному 
господарстві 



обслуговування споживачів. 
Здатність здійснювати підбір 
технологічного устаткування та 
обладнання, уміння вирішувати питання 
раціонального використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 
Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів. 
Демонструвати уміння 
формувати вихідні данні на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Івент та МІСЕ-
менеджмент у 

готельно-
ресторанному 
господарстві 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати знання й 
уміння застосовувати 
правила створення та 
функціонування системи 
контролю якості продукції 
на підприємстві. 
Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів. 
Демонструвати уміння 
формувати вихідні данні на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Управління якістю 
продукції та послуг у 

гот.-рестор. 
господарстві 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 

Організація ресторан. 
господарства 



(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

споживачів.  
Показати уміння 
організовувати ефективну 
взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших 
структур закладів санаторно-
курортного, ресторанного та 
готельного господарства з 
дотриманням діючих 
нормативних документів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 
 
 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння 
організовувати ефективну 
взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших 
структур закладів санаторно-
курортного, ресторанного та 
готельного господарства з 
дотриманням діючих 
нормативних документів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Організація 
готельного 

господарства 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність використовувати на практиці 
основи діючого законодавства та 
відстежувати зміни в ньому. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 

Демонструвати дотримання 
морально-етичних аспектів 
досліджень, інтелектуальної 
чесності, професійного 
кодексу поведінки. 
Показати володіння 
концептуальними знаннями 
теорії і практики організації 
готельного і ресторанного 
господарства. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 

Підприємницьке 
право 



думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 

професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Маркетинг готельно-
ресторанного 
господарства 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Професійні: 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
економічно обґрунтовувати 
технічне оснащення закладів 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів з 
урахуванням нормативної 
документації. 

Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
господарства 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  

Економіка 
підприємства 



приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

Загальні: 
Здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежної 
безпеки в закладах готельно-ресторанного 
господарства при їх експлуатації. 
Професійні: 
Здатність забезпечувати безпечність 
праці. 
Здатність використовувати на практиці 
основи діючого законодавства та 
відстежувати зміни в ньому. 

Демонструвати уміння 
здійснювати контроль щодо 
дотримання санітарно-
гігієнічних вимог 
обслуговуючим персоналом. 
Демонструвати уміння 
забезпечувати безпечність 
праці з дотриманням 
відповідних вимог, 
організовувати проведення 
інструктажу працівників 
закладу (підприємства) з 
правил безпечної 
експлуатації торгово-
технологічного обладнання, 
технологічного 
устаткування, інвентарю 
тощо. 

Гігієна і санітарія 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Демонструвати уміння 
формувати вихідні дані на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Проектування та 
дизайн закладів гот.-
рестор. господарства 

Загальні: 
Здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежної 
безпеки в закладах готельно-ресторанного 
господарства при їх експлуатації. 
Професійні: 

Демонструвати уміння 
здійснювати контроль щодо 
дотримання санітарно-
гігієнічних вимог 
обслуговуючим персоналом. 
Демонструвати уміння 
забезпечувати безпечність 

Охорона праці в 
галузі 



Здатність забезпечувати безпечність 
праці. 
Здатність використовувати на практиці 
основи діючого законодавства та 
відстежувати зміни в ньому. 

праці з дотриманням 
відповідних вимог, 
організовувати проведення 
інструктажу працівників 
закладу (підприємства) з 
правил безпечної 
експлуатації торгово-
технологічного обладнання, 
технологічного 
устаткування, інвентарю 
тощо. 

Загальні: 
Здатність до усної та письмової ділової 
комунікації іноземною мовою для 
спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах, володіння фаховою 
термінологією іноземної мови. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність до вироблення нових ідей 
(креативність). 
Професійні: 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність формувати та реалізовувати  
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Показати володіння усною 
та письмовою діловою 
комунікацією іноземними 
мовами для спілкування у 
професійній та соціально-
культурній сферах, 
володіння фаховою 
термінологією іноземними 
мовами. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів 
та перевірених фактів. 

Друга іноземна мова 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 
Демонструвати уміння 
формувати та користуватись 
банком технічних умов, 
стандартів, санітарно-
гігієнічних вимог тощо, 
відстежувати зміни у них, на 
основі чого підтримувати 
високий рівень якості 

Інновації у готельно-
ресторанному 
господарстві 



надання послуг. 
Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 
підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Курортологія 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 
підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Навчальна ознайомча 
практика 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 

Показати володіння 
концептуальними знаннями 
теорії і практики організації 
готельного і ресторанного 
господарства. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 

Навчальна 
технологічна 

практика 



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

професійній діяльності. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Демонструвати уміння 
формувати вихідні дані на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Устаткування 
закладів готельного 

господарства 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 
підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Організація SPA і 
Wellness у готельному 

господарстві 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 

Економіка готельного 
господарства 



діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

Загальні: 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Базові знання основ філософії, психології, 
педагогіки, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації 
особистості, схильності до етичних 
цінностей, знання української історії, 
економіки  і права, розуміння причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства 
й уміння їх використовувати у 
професійній і соціальній діяльності. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 

Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів 
та перевірених фактів. 
Показати здатність розуміти 
та поважати представників 
інших культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

Основи наукових 
досліджень 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Професійні: 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
економічно обґрунтовувати 
технічне оснащення закладів 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів з 
урахуванням нормативної 
документації. 

Створення стартапу у 
готельному 

господарстві 

Загальні: 
Володіння навиками використання 
сучасного програмного забезпечення, 
Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних 
мережах, володіння основними методами, 
способами і засобами отримання, 

Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок 
на основі логічних 
аргументів та перевірених 
фактів. 
Демонструвати самостійним 

Автоматизовані 
системи управління 

технологічними 
процесами 



зберігання та опрацювання і використання 
технологічної інформації у професійній 
діяльності. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати 
застосування фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Ціноутворення у 
готельному 

господарстві 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 

Демонструвати уміння 
формувати вихідні дані на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 

Устаткування 
закладів ресторанного 

господарства 



закладів. 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 
 
 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння 
організовувати ефективну 
взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших 
структур закладів санаторно-
курортного, ресторанного та 
готельного господарства з 
дотриманням діючих 
нормативних документів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Індустрія гостинності 
та управління сталим 

розвитком 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

Економіка 
ресторанного 
господарства 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 

Створення стартапу у 
ресторанному 



фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Професійні: 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
економічно обґрунтовувати 
технічне оснащення закладів 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів з 
урахуванням нормативної 
документації. 

господарстві 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

Етнічні кухні 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

Технологія напоїв 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 

Міжнародний 
курортний та спа- 

менеджмент 



діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

Економіка 
міжнародного 
готельного і 

ресторанного бізнесу 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Професійний 
кар'єрний розвиток 

Загальні: Демонструвати уміння Кулінарні тренди та 



Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 

гастрономія 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Міжнародний 
сервісний маркетинг 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 

Бухгалтерський облік 
та фінанси у гот.-

рестор. господарстві 



(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Демонструвати уміння 
формувати вихідні дані на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Інженерне 
обладнання будівель 

Загальні: 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Базові знання основ філософії, психології, 
педагогіки, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації 
особистості, схильності до етичних 
цінностей, знання української історії, 
економіки  і права, розуміння причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства 
й уміння їх використовувати у 
професійній і соціальній діяльності. 
Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 

Демонструвати самостійним 
навчанням освоювати нове, 
використовуючи здобуті 
знання. 
Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати розуміння і 
опрацювання ідей і думок на 
основі логічних аргументів 
та перевірених фактів. 
Показати здатність розуміти 
та поважати представників 
інших культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

Бізнес-етика в 
індустрії гостинності 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 

Основи сервісу 



ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння вирішувати 
питання раціонального 
використання просторових 
та матеріальних ресурсів. 
Демонструвати уміння 
розробляти та затверджувати 
нові рецептури та технології 
виробництва страв і виробів, 
раціональних норма 
харчування з урахуванням 
запитів різних груп 
споживачів, фірмових, 
дієтичних страв і виробів за 
спеціальними формулами та 
рецептурами. 

Менеджмент 
кулінарних подій 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 

Демонструвати уміння 
формувати вихідні дані на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 

Інновації в дизайні та 
технологіях індустрії 

гостинності 



Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Загальні: 
Здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежної 
безпеки в закладах готельно-ресторанного 
господарства при їх експлуатації. 
Професійні: 
Здатність забезпечувати безпечність 
праці. 
Здатність використовувати на практиці 
основи діючого законодавства та 
відстежувати зміни в ньому. 

Демонструвати уміння 
забезпечувати безпечність 
праці з дотриманням 
відповідних вимог, 
організовувати проведення 
інструктажу працівників 
закладу (підприємства) з 
правил безпечної 
експлуатації торгово-
технологічного обладнання, 
технологічного 
устаткування, інвентарю 
тощо. 

Основи фізіології та 
гігієни харчування 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти та затверджувати 
нові рецептури та технології 
виробництва страв і виробів, 
раціональних норма 
харчування з урахуванням 
запитів різних груп 
споживачів, фірмових, 
дієтичних страв і виробів за 
спеціальними формулами та 
рецептурами. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  
 

Енологія та барна 
карта 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
обґрунтовувати ціни на 
продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації.  

Фронт-офіс та 
управління номерним 

фондом готелю 



Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Демонструвати знання й 
уміння застосовувати 
правила створення та 
функціонування системи 
контролю якості продукції 
на підприємстві. 
Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів. 
Демонструвати уміння 
формувати вихідні данні на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Стандартизація, 
сертифікація та 

метрологія 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 
 
 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння 
організовувати ефективну 
взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших 
структур закладів санаторно-
курортного, ресторанного та 
готельного господарства з 
дотриманням діючих 
нормативних документів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-

Готельне та 
ресторанне 

господарство України 



курортних закладів. 
Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 
Демонструвати уміння 
формувати та користуватись 
банком технічних умов, 
стандартів, санітарно-
гігієнічних вимог тощо, 
відстежувати зміни у них, на 
основі чого підтримувати 
високий рівень якості 
надання послуг. 

Організація 
анімаційних послуг 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 
 
 

Демонструвати уміння 
організовувати та 
удосконалювати процес 
виробництва та реалізації 
продукції та послуг у 
закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів.  
Показати уміння 
організовувати ефективну 
взаємодію всіх підрозділів, 
цехів, дільниць та інших 
структур закладів санаторно-
курортного, ресторанного та 
готельного господарства з 
дотриманням діючих 
нормативних документів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 

Історія індустрії 
гостинності 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 

Санаторно-курортна 
справа 



діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення підприємств 
(закладів) готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-курортних 
закладів. 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 

Демонструвати уміння 
формувати вихідні дані на 
проектування підприємств 
готельного, ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Проектування об'єктів 
готельно-

ресторанного 
господарства 

Загальні: 
Здатність усвідомлювати соціальну 
значущість своєї професії, застосовувати 
принципи деонтології при виконанні 
професійних обов'язків. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати. 
Здатність організовувати сервісно-
виробничий процес з урахуванням вимог і 

Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Туристичне 
країнознавство 



потреб споживачів та забезпечувати його 
ефективність. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Професійні: 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Показати уміння 
здійснювати розроблення 
короткострокових і 
середньострокових планів 
діяльності підприємств 
(закладів) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
економічно обґрунтовувати 
технічне оснащення закладів 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів з 
урахуванням нормативної 
документації. 

Бізнес-планування у 
готельно-

ресторанному 
господарстві 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Демонструвати уміння 
розробляти та затверджувати 
нові рецептури та технології 
виробництва страв і виробів, 
раціональних норма 
харчування з урахуванням 
запитів різних груп 
споживачів, фірмових, 
дієтичних страв і виробів за 
спеціальними формулами та 
рецептурами.  
Показати уміння 
здійснювати планування 
потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, 
трудових) у підприємствах 
(закладах) готельного та 

Барна справа та 
організація роботи 

сомельє 



ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладах. 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Професійні: 
Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери 
гостинності, навички взаємодії (робота в 
команді). 
Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного  та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-
курортних закладів. 
Показати уміння розробляти 
нормативну документацію 
на напівфабрикати та готову 
кулінарну продукцію. 
Демонструвати уміння 
розробляти та затверджувати 
нові рецептури та технології 
виробництва страв і виробів, 
раціональних норма 
харчування з урахуванням 
запитів різних груп 
споживачів, фірмових, 
дієтичних страв і виробів за 
спеціальними формулами та 
рецептурами. 

Концепти 
кулінарного 
планування 

Загальні: 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Інформаційні системи 
у готельному 
господарстві 

Загальні: 
Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 

Демонструвати здатність до 
усвідомленого поповнення і 
розширення комунікативних 
навичок у професійній сфері 
впродовж життя. 
Демонструвати застосування 
фахових та 
фундаментальних знань у 
професійній діяльності. 

PR та електронний 
маркетинг в індустрії 

гостинності 



Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 
Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням 
інноваційних технологій виробництва та 
обслуговування споживачів. 

Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність використовувати на практиці 
основи діючого законодавства та 
відстежувати зміни в ньому. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 

Демонструвати дотримання 
морально-етичних аспектів 
досліджень, інтелектуальної 
чесності, професійного 
кодексу поведінки. 
Показати володіння 
концептуальними знаннями 
теорії і практики організації 
готельного і ресторанного 
господарства. 
Демонструвати 
відповідальне ставлення до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 

Законодавство у сфері 
гостинності та 

туризму 

Загальні: 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і 
думки на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

Показати уміння 
здійснювати розроблення 
короткострокових і 
середньострокових планів 
діяльності підприємств 
(закладів) готельного та 
ресторанного господарств, 
санаторно-курортних 
закладів.Демонструвати 
уміння обґрунтовувати ціни 
на продукцію і/або послуги; 
планувати обсяги 
виробництва та реалізації. 

Управління попитом 

Загальні: 
Здатність застосовувати фахові та 
фундаментальні знання у професійній 
діяльності. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 Професійні: 
Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській 
діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Здатність аналізувати тенденції розвитку 

Демонструвати уміння 
оцінювати 
конкурентоспроможність 
підприємств (закладів), 
продукції, послуг на основі 
стандартних методик. 
Демонструвати уміння 
розробляти технологічні 
схеми діяльності 
підприємств (закладів) 
готельного та ресторанного 
господарства, санаторно-

Виробнича практика 



індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства. 
Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу. 

курортних закладів. 
Показати уміння 
проектувати технологічний 
процес виробництва 
продукції і складати 
необхідну нормативну 
документацію. 

 


