
 



ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Керівник робочої групи 

(гарант освітньої програми): Кравченко Тетяна Феодосіївна, голова циклової  

методичної комісії  педпрацівників харчового 

виробництва, спеціаліст вищої категорії, старший 

викладач.  

Члени робочої групи:             Хомич А.В.  директор, кандидат технічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Мельничук А.А. заввідділення по підготовці МС, 

спеціаліст вищої категорії. 

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

241 Готельно-ресторанна справа 

1 – Загальна характеристика 

Назва вищого 

навчального 

закладу 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» 

Ступінь освіти 

 

Фахівець молодшого бакалавра 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Готельно-ресторанна справа 

Тип диплому та  

обсяг  освітньої 

програми 

Диплом  фахівця,  одиничний,  120  кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки 

 

Наявність 

акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень НРК – 5 рівень 

Передумови Наявність атестату про повну загальну середню освіту 

Мова 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса  

постійного 

розміщення  

опису освітньої 

програми 

 

 ltkldtu@gmail.com 

    

2 – Мета освітньої програми 

Метою освітньо-професійної програми є формування особистості 
кваліфікованого фахівця, здатного проектувати, організовувати й 
контролювати процес надання послуг у готельно-ресторанному бізнесі 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 07 Сфера обслуговування 
Спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа 

 Об’єкти вивчення: готельно-ресторанний бізнес 
та його підрозділи, а також процес організації, 
виробництва аналізу ринку гостинності  

 Мета  навчання  –  формування  загальних  та  
фахових компетентностей для успішного 
здійснення професійної діяльності у сфері 
туризму. 

 Теоретичний зміст предметної області:
 



Основні поняття: індустрія гостинності, 

інфраструктура індустрії гостинності; ресторанне 

господарство; заклади ресторанного господарства, типи 

та класи закладів ресторанного господарства; готельне 

господарство; засоби розміщення туристів; суб’єкти 

готельного та ресторанного бізнесу; рекреаційне 

господарство; сервісно-виробничий процес;  основні  та  

додаткові  послуги,  що  надають  заклади ресторанного 

та готельного господарства; 

концепції: інформаційна, патріотично-виховна, 

гуманістична, ідентичності, сталого розвитку; 

постіндустріальна, холістичного маркетингу, сервісна. 

принципи: студентоцентричний, комптентністно-

орієнтований, практико-орієнтований, 

міждисциплінарний. 

 Методи і засоби: загально- та спеціальнонаукові 

(методи просторового аналізу, економічні, соціологічні, 
психологічні), інформаційні, методи готельно-

ресторанного обслуговування (технологічно-виробничі, 
інтерактивні, сервісні).

 Інструменти  та  обладнання:  технічне   

обладнання(комп’ютер, GPS тощо), карти, атласи, 
обладнання туристичного офісу, готельно-ресторанне 
обладнання, спортивне спорядження та ін.

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний 

фокус освітньої 

програми 

Загальна. Акцент на здатності здійснювати 
організаційно-технічні та технологічні заходи, 
пов’язані з діяльністю закладів готельного та 
ресторанного господарства. 

Особливості 

програми 

Відсутні  

4- Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

3414 Фахівець готельно-ресторанного обслуговування; 
4222 Адміністратор. 

Подальше 

навчання 

Фахівця молодшого бакалавра може продовжувати 
навчання на першому (бакалаврському) рівні 

5-Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

У програмі використовується студенто-центроване, 
проблемно-орієнтоване навчання. 
Викладання організованого у формі лекцій, 
мультимедійних лекцій, практично-семінарських 
занять, самостійної роботи студентів, індивідуальних 
занять та консультацій. 



Оцінювання  Оцінювання навчальних досягнень студентів 
здійснюється за національною (5-бальною) шкалою. 

6-програмні компетентності 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
5. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 
6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
7. Здатність працювати автономно та в команді. 
8. Здатність ініціювати заходи щодо збереження 

навколишнього природного середовища і здійснення 
безпечної діяльності. 

9. Здатність підтримувати загальний рівень фізичної 
активності й здоров’я для ведення активної 
соціальної та професійної діяльності. 

10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів), соціально-відповідально та громадянсько-
свідомо. 

Фахові 

компетентності 

1. Знання та розуміння теоретичних засад готельно-
ресторанної справи. 

2. Здатність обирати та використовувати відповідні 
методи, інструментарій для обґрунтування рішень 
щодо створення, функціонування закладів готельно-
ресторанної сфери. 

3. Здатність визначати та оцінювати характеристики  
товарів і послуг в готельно-ресторанній справі. 

4. Знання та розуміння нормативно-правового 
регулювання у сфері готельно-ресторанної справи. 

5. Здатність визначати  та розв’язувати  професійні 
завдання з організації готельно-ресторанної справи. 

6. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній, біржової діяльності. 

7. Здатність забезпечувати безпечність праці. 
8. Здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, уміння вирішувати 
питання раціонального використання просторових та 
матеріальних ресурсів. 

9. Знання та розуміння організації 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання. 

7-Програмні результати навчання 

 1. 1. Демонструвати розуміння і опрацювання ідей і думок 



на основі логічних аргументів та перевірених фактів  
2. 2. Показати володіння концептуальними знаннями теорії 

і практики організації готельного і ресторанного 
господарства  

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

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

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

6. 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. 7. Організовувати інформаційний пошук, самостійний 

відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для 
формування інформаційного банку даних як основи 
професійної діяльності у готельно-ресторанній сфері  

8. Показувати уміння працювати автономно та в команді, в 
тому числі приймати різні ролі, мати елементарні 
організаційні навички, які дозволяють досягти 

професійних цілей. 
9.Застосовувати одержані знання і уміння для 
ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження 
навколишнього природного середовища й здійснення 
безпечної діяльності  
10. Підтримувати загальний рівень фізичної активності й 
здоров’я для досягнення професійних цілей  
11.Виявляти ініціативу і самостійність в різних 
напрямах, брати відповідальність за результати 
діяльності 
12.Формулювання правової культури, що включає 
усвідомлення права як найвищого регулятора відносин 
між громадянами і державою  

13. Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, 
орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомірність рішень  

14. Знати основну термінологію з економіки та мати 
базові й структуровані знання з готельно-ресторанної 
справи  



15. Показати уміння здійснювати планування потреби у 
ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) у 
підприємствах (закладах) готельного та ресторанного 
господарств, санаторно-курортних закладах  
16. Показати використання організаторських навичок 
для планування роботи колективу  

17. 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  

18. Показати уміння на основі знань нормативно-
правових актів, які регулюють діяльність підприємств 
готельного, ресторанного і курортного господарства, 
аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії 
гостинності  
19. Демонструвати застосування фахових та 
фундаментальних знань у професійній діяльності  
20. Відображати соціальну значущість своєї професії, 
застосовувати принципи деонтології при виконанні 
професійних обов’язків  

21. Використовувати знання основ обліку для організації 
готельно-ресторанної справи  
22. Демонструвати уміння здійснювати контроль щодо 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
обслуговуючим персоналом 
23.Демонструвати знання видів, призначення та сфери 

використання різних видів інженерного обладнання у 

ресторанному господарстві, санаторно-курортних 
закладах  

24.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  

25. Застосовувати знання й уміння в сфері організації 
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур з урахуванням 
критеріїв  дотримання  правових  норм  та  економічної 
ефективності. 

8-Ресурсне забезпечення 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення підготовки молодшого 
спеціаліста навчального з кожного циклу підготовки 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за 
кількісними та якісними  показниками відповідає 
чинним нормам та ліцензійним вимогам з кожного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

циклу підготовки навчального плану. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база – це комплекс сучасних, 
технічно оснащених споруд, які забезпечують ліцензійні 
вимоги щодо необхідних   навчальних   площ,   
комп’ютерів   тощо   при підготовці фахівців заявленої 
спеціальності 

Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін 100 
відсоткове. ВНЗ має власну бібліотеку та книгосховище.  
Фонд бібліотеки налічує понад 30 тис. примірників 
літератури. Функціонує загальноколеджівська   локальна   
комп'ютерна 

мережа. 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код н/д 

 

 

 

 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

 

 

 

Кількіть 

Кредитів 

 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Цикл загальної підготовки  

БЗП-01 Культурологія  2 Екзамен 

БЗП-02 Історія України  2 Екзамен 

БЗП-03 Основи екології і БЖД  3 Залік 

БЗП-04 Інформаційні технології  3 Залік 

БЗП-05 

 

Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 

 

8 Залік 

Екзамен 

 

    

БЗП-06 

 

Українська мова (за проф. 

спрямуванням) 

 

2 Екзамен 

 

 

БЗП-07 Основи філософських знань  2 Залік 

БЗП-08 Основи правознавства  2 Залік 

БЗП-09 Соціологія  2 Залік 

БЗП-10 Фізичне виховання  3 Залік 

 Цикл професійної підготовки  

БПП-01 Бухгалтерський облік  5 Залік 

БПП-02 

 

 

Основи економічної теорії 

 

 

5 

 

 

Залік 

Екзамен 

 

 

 

 

БПП-03 Харчова хімія 3 Залік 

БПП-04 Основи вищої математики 3 Екзамен 

БПП-05 Гігієна і санітарія в галузі 3 Залік 

БПП-06 Економіка підприємства 4 

Залік 

Екзамен 

БПП-07 
Управління якістю продукції та послуг в 

готельно-ресторанному господарстві 

3 Екзамен 

   

БПП-08 Устаткування закладів готельно- 5 Екзамен 



ресторанного господарства 

 

БПП-09 Організація ресторанного господарства 4 Екзамен 

БПП-10 Організація готельного господарства 

6 

Залік 

Екзамен 

  

БПП-11 Особливості зарубіжного сервісу 3 Залік 

ПП-1 Навчальна  практика 6 Залік 

ПП-2 Виробнича практика 6 Залік 

ПП-3 
Організація ресторанного господарства 

(практикум) 

7 Залік 

   

ПП-4 Організація готельного господарства 

(практикум) 

 

7 Залік 

   

 

Загальний обсяг обов’язкових 

компонент 100  

 Вибіркові дисципліни   

ВПП-01 

Маркетинг готельно-ресторанної 

справи 4 Залік 

ВПП-02 

Технологія продукції ресторанного 

Господарства 

 5 

 

          Залік 

Екзамен 

ВПП-03 Товарознавство продуктів харчування 4 Залік 

ВПП-6 

Менеджмент готельно-ресторанної 

справи 4 Залік 

ВПП-05 Мікробіологія 2 Екзамен 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 19  

 Комплексний державний екзамен 1  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120   

 
 



2.2 Структурно-логічна сфера ОП 

Семестр Види навчальної діяльності 

І БЗП-01, БЗП-02, БЗП-03, БЗП-04, БЗП-05, БЗП-06, БЗП-08, БЗП-10, 

 БПП-02, БПП-03, БПП-04, БПП-05, БПП-06 

ІІ БЗП-05, БЗП-06, БЗП-09, БЗП-10, БПП-01, БПП-02, БПП-06, БПП- 

 07, БПП-10, БПП-11, ПП-1, ВПП-02 

ІІІ БЗП-05, БЗП-06, БЗП-07, БЗП-10, БЗП-11, БПП-08, БПП-09, БПП-10, 

 ВПП-01, ВПП-02, ВПП-03, ВПП-04, ВПП-05 

IV ПП-1, ПП-2, ПП-3, ПП-4 

 


