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І–Преамбула 
 

Стандарт вищої освіти України для першого(бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» 

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.03.2020   № 384. 

 

РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ: 
 

Бойко Маргарита Григорівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного 

торговельно-економічного університету; 

Бровенко Тетяна Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету культури і 

мистецтв; 

Дишкантюк Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, 

декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного 

бізнесу Одеської національної академії харчових технологій; 

Доценко Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного 

університету харчових технологій; 

Клапчук Володимир Михайлович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; 

Мілашовська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Мукачівського державного 

університету; 

Пасєка Станіслава Раймондівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового 

інституту економіки і права Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького; 

Писаревський Ілля Матвійович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії № 241 « Готельно-

ресторанна справа» Науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України протокол № 2 від 

24.05.16 р. 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 10, 20.12.2016 р.) 
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Фахову експертизу проводили: 

 

Барна Марта Юріївна, перший проректор, професор кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного 

університету, доктор економічних наук, доцент; 

Чепурда Лариса Михайлівна, декан факультету харчових технологій та 

сфери послуг Черкаського державного технологічного університету, доктор 

економічних наук, професор; 

Опанащук Юрій Якович, голова Асоціації готельних об’єднань та готелів 

міст України, заслужений працівник сфери послуг України, кандидат економічних 

наук. 

 

Методичну експертизу проводили:  

 

Сікорська Ірина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, 

п.н.с. Інституту вищої освіти НАПН України; Національний експерт з 

реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;  

Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., 

менеджер з аналітичної роботи, координатор Національної команди експертів з 

реформування вищої освіти, Національний Еразмус+ офіс в Україні. 

 

Стандарт розглянуто Асоціацією готельних об’єднань та готелів міст 

України. 

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії № 241« Готельно-ресторанна справа» Науково-

методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України протокол № 1 від 05.10.2019 р. 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 18.02.2020 р. протокол № 4. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

ІІ–Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Перший(бакалаврський)рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

 

Бакалавр 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

Форми навчання Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр з готельно-ресторанної справи за спеціалізацією 

(зазначити назву спеціальності за наявності) 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціальності за 

наявності) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис предметної 

області 

Об'єкти вивчення: 
готельно-ресторанний бізнес, як складова сфери 

обслуговування, як сфера професійної діяльності, яка 

передбачає формування, просування, реалізацію та 

організацію споживання готельних та ресторанних послуг, 

готельне і ресторанне обслуговування.   

Цілі навчання: формування загальних і фахових 

компетентностей достатніх для успішного розв’язання 

спеціалізованих складних задач і практичних проблем, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

у сфері готельного та ресторанного бізнесу. 

Теоретичний зміст предметної області: 
Готельна справа, ресторанна справа, технології продукції 

ресторанного господарства, інформаційні системі та 

технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу, 

економіка готелів і ресторанів, маркетинг, принципи 

проектування підприємств (закладів) готельного та 

ресторанного господарства, правове регулювання та 

забезпечення безпеки споживачів готельних та ресторанних 

послуг, устаткування підприємств готельного та 

ресторанного господарства. 

Методи, методики та технології: загально- та 

спеціально-наукові методи: економічні, інформаційні, 

методи обслуговування (технологічно-виробничі, 

інтерактивні, сервісні).  

Інструменти та обладнання: технічне обладнання та 

оснащення для обробки інформації, спеціалізовані 

прикладні ліцензовані програми 
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Академічні права 

випускників 

Можливість продовження навчання за програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення 

кваліфікації. Академічна мобільність. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

 

ІІІ –Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг програми у 

кредитах ЄКТС 

 

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної 

загальної середньої освіти  –240 кредитів ЄКТС; 

На основі освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 

ЗВО має право визнати та перезарахувати  кредити ЄКТС, 

отримані в межах попередньої освітньої програми з 

підготовки молодшого  бакалавра (молодшого спеціаліста): 

- за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» 

не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС; 

- за іншими  спеціальностями не більше, ніж 30 

кредитів ЄКТС. 

Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС в 

рік. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

стандартом вищої освіти. 

 

IV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і 

ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій 

та методів системи наук, які формують концепції 

гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку  

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя. 

ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 



7 

 

 

знаннями.  

ЗК 04. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 05.Здатність працювати в команді. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 07. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності  

ЗК 09.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 

СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий 

процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та 

забезпечувати його ефективність. 

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи 

діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного 

бізнесу та відстежувати зміни. 

СК 04. Здатність формувати та реалізовувати  ефективні 

зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери 

гостинності, навички взаємодії. 

СК 05.Здатність управляти підприємством, приймати 

рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

СК 06. Здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і послуг та сервісний процес 

реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах 

(закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного 

господарства 

СК 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій виробництва та 

обслуговування споживачів. 

СК 08 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання готельних та ресторанних 

послуг для різних сегментів споживачів  

СК 09. Здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, вирішувати питання 

раціонального використання просторових та матеріальних 

ресурсів. 

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, 

технологічною та іншою документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом готельного та 

ресторанного бізнесу . 
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СК 11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, 

властивості і показники якості продукції та послуг, що 

впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у 

сфері гостинності; 

СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, 

формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

СК 13.Здатність здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

 

V–Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований термінах результатів навчання 

 

РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та 

діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних  послуг, а також суміжних 

наук. 

РН 03.Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

РН 04.Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства. 

РН 05.Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових 

концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та 

ресторанного бізнесу. 

РН 07. Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та 

ресторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

готельних та ресторанних  послуг 

РН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних 

ресурсів. 

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів. 

РН 11.Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи 

закладів готельного та ресторанного господарства. 

РН 12.Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів 

готельного і ресторанного господарства. 

РН 13. Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, 

координувати їх діяльність, визначати їх завдання та штатний розклад, вимоги до 
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кваліфікації персоналу. 

РН 14. Організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного 

господарства, відповідно до вимог охорони праці та протипожежної безпеки 

РН 15.Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності. 

РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних 

завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами 

готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції 

щодо розвитку бізнесу. 

РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості 

РН 20.Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави.  

РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

 

VI–Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формі 

атестаційного екзамену і публічного захисту 

кваліфікаційної роботи  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

 

Кваліфікаційна робота має передбачати  розв’язання 

складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у 

діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, що 

передбачає застосування теорій та методів готельно-

ресторанної справи і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути 

академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, 

або у репозитарії закладу вищої освіти. 
Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен має передбачати перевірку 

досягнення результатів навчання визначених цим 

стандартом та освітньою програмою. 
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VII–Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 
 

VII–Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 

освіти 

 

Основні: 

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];  

 Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];  

У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти 

http://zakon/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
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- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

 - Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 

2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];  

  

Інші рекомендовані джерела: 

 - Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf];  

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ 

documents/isced-2011- en.pdf]; 

 - ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ 

Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf].  

- - Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 

600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-

i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo; 

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice

.pdf];  

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];  

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];  

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник 

користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users 

_Guide-2015_Ukrainian.pdf].  

- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];  

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area 

[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];  

- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

[Режим доступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm 

HE.pdf];  

- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 

 

 

 

Генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих                                                      Олег ШАРОВ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dk003.com/
http://ihed/
http://www/
http://www/
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf
http://ihed/
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm%20HE.pdf
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm%20HE.pdf
http://www/
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Пояснювальна записка 

 

Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності 241 –

Готельно-ресторанна справа  та результати навчання, які виражають що саме студент повинен знати, розуміти та бути 

здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом компетентностей 

та дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших видів освітньої діяльності, необхідний 

для набуття означених Стандартом компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть вказувати додаткові 

компетентності і програмні результати навчання.  

Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої освіти. 

 

Корисні посилання та додаткові інформаційні джерела: 

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_ qa_in_the_ehea_2015.pdf  

2. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад.: В. М. Захарченко, С. А. 

Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2014.– 100 с.  

3. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. 

Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.  

4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/ doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf] 

5. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник користувача [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users _Guide-2015_Ukrainian.pdf] 

6. EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режимдоступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-

eqf/files/brochexp_en.pdf] 

7. QF-EHEA – Qualification Frameworkofthe European Higher Education Area [Режимдоступу:http://www.ehea.info/article-

details.aspx?ArticleId=67];  

8. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2014 - 168 с. URL: http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

http://ihed/
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ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-

vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=80 

9. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/] 
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Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК 
Таблиця 1 

 

Класифікація компетентностей за НРК 

Знання Уміння 
Комуніка

ція 

Автономія та 

відповідальніст

ь 

ЗК 01.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя 

+ + + + 

ЗК 02.Здатність діяти соціально-відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
+ + + + 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.   + + + 

ЗК 04.Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.    + +  

ЗК 05. Здатність працювати в команді.  + + +  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і  письмово.   + + + 

ЗК 07. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. + + +  

ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності в процесі роботи підприємств сфери 

гостинності.  
 + + + 

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  + + + + 

ЗК 10. Здатністьзастосовуватизнання у практичних ситуаціях.  +  + 

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. + + +  

СК 02.Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність. 
+ + + + 

СК 03.Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері 

готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни. 
+ +  + 

СК 04.Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії (робота в команді). + + + + 

СК 05.Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
+ + + + 

СК 06.Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та 

сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) 
+ + + + 
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готельно-ресторанного та рекреаційного господарств 

СК 07. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів  
+ + + + 

СК 08. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування споживачів. 
+ + + + 

СК 09. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, уміння 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів. 
+ +  + 

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного 

бізнесу. 

+ + + + 

СК 11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у сфері 

гостинності; 

+ + + + 

СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
+ + + + 

СК 13. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
+ + + + 
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Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей 
 Компетентності 

Інтегральна 

компетент 

ність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

 

 

 

Програмні результати навчання 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці основні положення законодавства, 

національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу; 

+  +  +   +   

 +  

+ + +  +        

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з  готельної та ресторанної 

справи, організації обслуговування споживачів та 

діяльності суб’єктів ринку готельних та 

ресторанних послуг, а також суміжних наук.   

+   + +      

 +  

+ +    +  +   +  

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово.  
+       +   

 +  

+ 
+  +          

РН 04.Аналізувати сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності та рекреаційного 

господарства;  

+ +  +     +  

+ + + 

+  +     +    + 

РН 05.Розуміти принципи, процеси і технології 

організації роботи суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу; 

+    + +    + 

 

+ 

  

 +   + + + + + +   

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати 

на основі існуючих наукових концепцій сервісно-

виробничі процеси готельного та ресторанного 

бізнесу; 

+ +   + + +   + 

 

+ 

 

+ 

 

 +    + + +   +  

РН 07.Організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг на 

основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки; 

+ +   + + +   + 

 

+ 

 

+ 

 

 +    + + +   +  

РН 08.Застосувати навички продуктивного 

спілкування зі споживачами готельних та 

ресторанних послуг; 

+  +  + + +   + 

+ +  

  +    +  + + +  

РН 09.Здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, вирішувати питання 

раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів; 

+    + +    + 

   

  +  +  +  + +  + 

РН10.Розробляти нові послуги (продукцію) + +  + + +   + +    +       +   +  
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використовуючи технології виробництва та 

обслуговування споживачів; 

РН11.Застосовувати сучасні інформаційні 

технології для організації роботи закладів 

готельного та ресторанного господарства; 

+     +     

   

    + + +   +  + 

РН12. Здійснювати ефективний контроль якості 

продуктів та послуг закладів готельного і 

ресторанного господарства; 

+ +  + +     + 

   

 + +     +   +  

РН 13. Визначати та формувати організаційну 

структуру підрозділів, координувати їх діяльність, 

визначати їх завдання та штатний розклад, вимоги 

ло кваліфікації персоналу.  

+   +   +  + + 

   

 + + + +       + 

РН14.Організовувати роботу в закладах 

готельного і ресторанного господарства відповідно 

до вимог охорони праці та протипожежної 

безпеки; 

+         + 

   

  +  +     +  + 

РН15.Розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

+    +    +  

   

+  + + + +     + + 

РН16.Виконувати самостійно завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності; 

+  + +       

   

+    +        

РН17. Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань при організації 

ефективних комунікацій зі споживачами та 

суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу;  

+        +  

   

   +  +  +     

РН18. Презентувати власні проекти і розробки, 

аргументувати свої пропозиції щодо розвитку 

бізнесу; 

+   +   + + +  

  + 

   + +        

РН 19. Діяти у відповідності з принципами 

соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості; 

+   +     +  

   

   + +       + 

РН20.Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

+ + +       + 

   

 +  + +       + 

РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

+  + +     +  

   

    +      + + 
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РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

+ +  +     +  

   

    +      +  

 
 


