


Л И С Т  П О Г О Д Ж Е Н Н Я  
тимчасового стандарту фахової передвищої освіти 

спеціальності 241 « Г О Т Е Л Ь Н О - Р Е ( 'Т О Р А П И Л  С П Р А В А »

Директор
Миколаївського коледжу Відкри гого 
міжнародного університету розвитку людини 
«Україна»

Розробник тимчасового стандарту: 
доцент кафедри економіки та інформаційних 
технологій, доктор економічних наук, 
кандидат фізико-математичних наук

С .В. Кандюк-Лебід

1 Іредставі і и к роботодавці в:
директор ГОВ «Готель «Металург-1 Іівдня»

А.В.Завгородній

В .В . Самойдеико
імлиисі



1. Преамбула

Іимчаеовпй стандарт передвищої освіти для (фахової передвіпцої освіти 
галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 24 і «Готельно- 
ресторанна справа» затверджено па засіданні Вченої ради від 23.04.2020 р. ЛТ З 
та введено в дію наказом Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» від 27.04.2020 р. №  61.

Р О З Р О Б Н И К И  Т И М Ч А С О В О Г О  С Т А Н Д А Р Т У :
1. Гаркуша Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки та інформаційних 'технологій Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини;

2. Завгородній Андрій Володимирович, кандидат фізико-ма гема пічних 
наук, доцент, завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини;

3. Стнцснко Ольга Василівна, викладач кафедри економіки та 
інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини;

4. Варна Наталія Віталіївна, доктор філософських наук, доцент, директор 
Інституту філології та масових комунікацій, голова і Іауково-методичпого 
об’єднання з культури та сфери обслуговування;

5. Степанова Олена Анатоліївна, доктор з культурології, професор, 
завідувач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій 
Інституту філології та масових комунікацій;

6. Доценко Анатолій Іванович, доктор географічних наук, професор, 
професор кафедри туризму, документних за міжкультурних комунікацій 
Інституту філології за масових комунікацій;

7. Волинець Олександр Олександрович, кандидат філософських наук, 
доцент, доцент кафедри туризму, документних та міжкульзурнпх комунікації! 
Інститу ту філології з а масових комунікацій;

8. Кудрейко Олександр Миколайович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, доцент кафедри туризму, документних та міжкультурних 
комунікацій Інсти туту філології та масових комунікацій;

9. Ганська Людмила Вацлавівпа. старший викладач кафедри туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових 
комунікацій;

10. Романченко Інна Григорівна, кандидат історичних наук , в.о. завідувача 
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справа білоцерківського 
інституту економіки та управління;

1 1. 11 Іафранова Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджмент) та туризму Житомирського економіко- 
гуманітарного інституту;

12. 1 Іоетельжук Олена Миколаївна, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, старший викладач кафедри інформаційних технологій та 
комп'ютерних технологій Лубенської філії;



13. Кравченко Олена Вікторівна, кандидат філологічних па\ к. доцент 
кафедри права та соціально-економічних відносин Кіровоградського ін с т іт т у  
розвитку людини;

14. Майстер Андрііі Анатолійович, кандидат географічних наук, доцент 
кафедри інформаційної діяльності та туризм)' Луцького інституту розвитку 
людини;

15. Наколок Зінаїда Олександрівна, кандидат (філологічних наук, доцент, 
професор кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 
розвитку людини;

16. Ляшенко Віктор Володимирович, доцент кафедри підприємництва, 
управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального інстиіуту  
розвитку людини (керівник секції з готельно-ресторанної справи).

Фахову  експертиз) проводили:
Коновалов Володимир Васильович, директор 1013 «Готель 

«1 Центральний».

Методичну експертизу проводили:
Якимчук Іпна Леонідівна, викладач і категорії, голова циклової комісії 

готельних лисцннлін Д В І ІЗ Кам'янець-І Іодільського індустріального коледжу.

Тимчасовий стандарт вищої освіти розглянуто Асоціацією лідерів 
туристичного бізнесу Миколаївської області.

Тимчасовий стандарт нередвпщої освіти розглянуто на засіданні 
педагогічної ради Миколаївського коледж)' вищого навчального заклад) 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (протокол 
від «___ » _______  20 р. №  _ ).

Тимчасовий стандарт передвічної освіти розглянуто на засіданні Науково- 
методичного об’єднання з культури та сфери обслуговування секції з готельно- 
ресторанної справи (протокол віл «___ » _________  _  20 р. № ____ ).



I I .  Загальна характеристика

Рівень передвищої 
освіти
С і у пінь п ср од в п і цої
О С І Н Н І

Галузь знань 
Спеціальність 
Форми навчання 

_0  світі і я к інь і і ф і ка ц і я 
Професійна 
кваліфікація

Кваліф ікація в 
дипломі

Опис предметної 
обл асгі

Академічні права 
випускників

Прансвлапі гупання 
випускників

Фахова передвнща освіта

Фаховий молодший бакалавр

24 «Сфера обслуговхвашія»
241 «Готельно-ресторанна справа»
Обмеження відсу І ні
Фаховий мол один їй бакалавр із ічнельно-ресіоранної справи 

11 о передбачено

Рівень передвпщої оевгі її Фаховий молодший бакалавр 
Спеціальнії:т\, - 241 Готельпо-ресз'ораіпіа справа 
Фаховий молодпіпіі бакалавр із і отелі.ііо-рестораішої справи 
Об’єкти впвчсппя: теоретичні, методико-ортанічаційні практичні 
засади щодо організації і технології обслуговування підприємств 
готельно-ресторанного господарс тва.
Цілі навчання: формування загальних і фахових компстентпосіей 
достатніх для успішного розв'язаним методпчішх та прикладних 
завдань у сфері готельного та ресіорапноіо бізнесу.
Теоретичний зміст предметної об.іасз і: організація і іехнологія 
ободу говувашія в пі/шрпємстнах готельно-ресторанного 
господарства, інформаційні системі, економіка підприємства, 
іірпнцшш проектування підприємств (закладів) готелі, по- 
рсстораішоєо господарства, правове регулювання та забезпечення 
безпеки споживачів готельних та ресторанних послуг, устаткування 
підприємств готельно-ресторанного і осіюдарст ва.еіандартпзація і 
сертпфікація продукції та послуг, професійний етикет.
Методи, методики за технології: загально- та спсціадьпо-наукові 
методи: економічні, інформаційні, методи обслхі овувашія \ галузі 
і осип і носії (технологічно-виробничі. сервісні).
Інструменти за обладнання: сучасні інформаційні тсхнодої ії і 
.методи оптимального вибору інструментів під час розв'язання 
професійних завдань з урахуванням вирішення екологічних.

; економічних проблем і завдань управління в готельно- 
ресторан 11 ому біді і ес і.

; Продовження навчання на першому (бакалаврськомуч рівні витої 
освігп. що узгоджуються з отриманим дипломом фахової о 
молодшого бакалавра
бпнускішкп підготовлені до роботи за Націоналі,ним
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
3-І 14 Ореанізіїтор ту ристичної і еоте.іьної Оія.іьиаеті: фахівець із 
і отелі,ного обслуговування: (фахівець із розвитку сільського

і туризму: фахівець із туристичного обслутову ваппя: фахівець із 
організації дозвілля: (фахівець зі енеціалі ювапого обслуговування.
3436.2 Помічник керівники виробничого підрозділу: помічник 
керівника іншого основного підрозділу.
3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату 
управління.
3439 Фахівець із ореанізаііії побутового оос.іу,'осування.
4211 Оператор автом ати  зовні і о,‘о ро зрахунку у  соте, і і.

! 4222 ЛОміністрапюр: адмінісіраюр (господар) ділу : адміністратор 
! черговий: ресешпіоиісз: черговий (інші установи, підприємства.



Особливості 
міждисциплінарних 
програм ___

організації).
0/// С'шюаро (готелі та інші місця розміщення): економка:
консьєрж готельного комплексі': поргьє.
3121 Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонаті ).
5123 Паристії: бармен: годі вам молочних коктейлів: гот і вач
напоїв: метрдотель: офіціаіп: сомельє: стюард (заклади
ресторанного господарства): член бригади ресторані’.
5129 Майстерресторанного обенуговування.
В І Д С У Т Н І

111. Обсяг кредитів ( їх І С, необхідний Д  І Я здобуття відповідного ступеня
передвищої освіти

Обсяі 11 [)<> і рами у 
кредитах

Обсяг освітньої програми (фахового молодшої о бакалавра на основі 
повної загальної середньої осві ти станови ті, 1 20 кредп і ів С К ІС . 
Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бі т  спрямовано на 
забезпечення результатів навчання за спеціальністю.

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетсн шості (ЗІч)

IV . Перелік колі 11 етен ті і остей випускника

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі під чає 
професійної діяльності у галузі готельно-ресіоранної справи або у 
процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів 
відповідних нау к і характеризується псиною невизначеністю умов, 
здатність нести відповідальність за результат своєї діяльності та 
контролювати інших осіб у певних ситуаціях.
ЗК  1. Здатність зберігати та примножувані моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предмепюї області. її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, викорнсіову вати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя.
ЗК  2. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність державною 
та іноземною мовами у професійній діяльності, як усно, так і 
письмово.
ЗК 3. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології 
для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній 
діяльності.
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв'язків між явищами та процесами.
ЗК  5. Здатність шукати, обробляти та аналізу ваш інформацію з 
різних джерел, проводити дослідження па належному рівні.
ЗК 6. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.
ЗК 7. Здатність до застосовування заі а.тьіюііауковпх та 
фундаментальних знань у практичних ситуаціях, розуміння 
предметної області і професії.
ЗК 8. Здатність займати активну життєву позицію та розвішати 
лідерські якості, бутті критичним і самокритичним.
ЗК 9. Уміння адаптуватися іа працювати в нових ситуаціях, діяти 
соціально відповідально та свідомо.
ЗК  10. Здатність до навчання і оволодіння сі частиш  знаннями.



_____________   __ j ЗК  1 1. Здатність формувати нові ідеї (креатнвнісгь).
Спеціальні (фахові, С'К 1. Володіння знаннями з обчислювальної техніки іа 
предметні) програмування, павичками рооогп з комп'ютером для впріпіенпя
ко м іте т і ітіосїї (( К) задач спеціальності: використання сучасних інформаційних систем.

: технологій і прикладних програм (формування, просівання і 
і реалізації готельно-ресторанних послуг: застосування систем

управління (базами даних у сфері готельного сервісі.
: С'К 2. Здатність застосову вані нормативно-технологічну 
j документацію, регламентуючу діяльність закладі’ готельно- 

ресторанного господарства.
С’К 3. Вільне володіння інформацією щодо видів та (форм готельних 
підприємств та особливостей їх діяльності: розуміння понятійного 
апарату індустрії гостинності та нормативно-правової бази 

І регулювання готельної індустрії.
! С'К 4. Розуміння функцій, обов'язків та прав структурних 
! підрозділів, технології діяльності служби прийому та розміщення в 

різних категоріях готелів: володіння основними напрямами і 
■тенденціями розвитку підприємств ресторанного господарства, 
стану інфраструктури, організації виробництва та обслуговування 
закладів ресторанного господарства різних типів та класів, 

і С’К 5. Знання основних принципів розміщення готелів, методики 
розробки техпіко-екоіюмічпого обгрунтування проекті', порядку 
виконання технологічних розрахунків та їх загальної 
характеристики: готовність використовувати оптимальні

: т ехнологічні процеси у виробництві го тельного і а ресторанного 
продукту (послуги), в тому числі відповідно до вимог споживачів. 
С’К б. Володіння особливостями та (функціональними 
можливостями комгі'ю герної сі іс і оми а втом а і изовапого 
проектування AutoCAD: алгоритмами побудови графічних об'єктів.

І порядком нанесення розмірів та здійснення написів у снсіемі 
j AutoCAD.

С'К 7. Розуміння еанітарно-гп іонічних особливостей впливу 
(факторів зовнішні,ого середовища па організм туристів, питань 
особистої гігієни т а режиму дня. гіпс нічних особливостей 

.раціональною харчування туристів: оріапізації державною
санітарного нагляду за діяльністю закладів ресторанною і 
готельного господарства з урахуванням широкої номенклатури 
послуг (харчування, проживання, лікувально-оздоровчих послуг.

; косметично-перукарських послуг, оріапізації дозвілля тощо): 
дотримання санітарних норм у визначенні якості продовольчої 
сировини та готової продукції, а також під час забезпечення 
мікроклімату у приміщеннях різного призначення в готелі по
реш орапиій сфері.
С’К 8. Знання теоретичних основ процесів теплової, механічної та 
холодильної обробки продуктів, технічних характеристик, 
номенклатури, принципів дії та функціонального призначення 
устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 
вітчизняних і закордонних (фірн: володіння знаннями з
функціонального призначення та сфери використання машин і 

1 апаратів для механізації технологічних процесів закладів гогельно- 
рестораппого господарсгва.

; С’К 9. Володіння теоретичними і практичними основами організації 
роботи з алкогольними та безалкогольними напоями, призначення 
та харак і еристики посуду, усіаткуваїшя та інвентарю: знання



класифікації, метолів та техніки приготування напоїв.
С'К 10. Знання сутності і форм підприємниці,кої діяльності,
механізмів і витрат прп створенні фірми, функцій і правил 
поведінки бізнесмена, принципів і су тності господарських рішень, 

j що приймаються у підприємницькій діяльності. порядку
! ліцензування певних видів підприємництва.
і  С1-С 11. Знання основних термінів, понять, нормативно-правових 

акт ів, що регулюють суспільні відносини в галу н.
■ С'К 12. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення, у 
! т.ч. у нестандартних ситуаціях, готовність нести за них.

відповідальність.
С'К 13. володіння знаннями та вмінням апа іізува і и рівень
обслуговування споживачів готельних та ресіораіших послі і. 

і витрати та результати діяльності функціональних підрозділів 
; закладу готельно-ресторанного господарства, робити відповідні 

висновки: іотовііість до сервісної діяльності у відповідності до 
етнокультурних, історичних та ре.тії ійніїх традицій.

V . І Іорміп ІІ ІЗ 1 і I I  їі З М І С Т  І І І Д І  о гонки і Д О О У І І Н Ч І В  мсрс/изшцої О С І і І ти, 
сформульований у термінах резу л ьтат ів  навчання

ПРН 1. Правильно використовувати різні мовні засоби вілповілно до кому нікативних намірів: 
влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній 
діяльності: сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів. 
ПРН 2. Застосовувати систему знань із (фізичної культури іа здорового способу життя.

І необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, робо і і. сімейному (фізичному вихованні: 
зміцнення здоров'я, сприяння правильному (форму вапню всебічного розвідку організму, 
профілактики захворювань.
ГІРН 3. Використовувати математичне та графічно-інформаційне програмне забезпечення для 

І обробки та аналізу даних: користуватися методами передвищої математики при вивченні 
1 загальнонау ковпх та спеціальних дисциплін.

ГІРН 4. Застосовувати математичні методи при розв'язуванні практичних задач із 
використанням обчислювальної техніки і нормативної лі і ера ту рп; кваліфіковано вирішувати 
питання раціональної експлуатації інженерних систем і обладнання закладу: організовувати 
ремонт і заміну окремих видів обладнання: розроб.тяіп завдання па проектування окремих 
інженерних систем будівлі, проведення іехнічіюго переоснащення готельно-ресторанних 
комплексів та їх реконструкції.
ПРН 5. Застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу економічних відноснії між людьми 
у процесі господарської діяльності у різних типах економічних систем: застосовувати 
технології та інструментарій іміджелогії для вирішення практичних завдань: здійснювати 
вимір індивідуально-психологічних показників особистості. її пізнавальної та емоційио-

I вольової сфери, виявляти схильності і здібності людним та резерви її розвитку, 
і І1РН 6. Застосовувати методи дослідження ризиків, шгроз і пебеніеки на робочих м іс ц я х  іа 
і виробничих об'єктах: обгрунтову вати безпечні технології в галузі діяльності, а також ■ 

розробляти заходи щодо усунення причин нещасних випадків та аварій на виробництві: 1 
визначати соціальну та економічну ефективність заходів із удосконалення умов і охорони 
праці.
ПРН 7. Застосовувати засоби обробки, аналізу, систематизації інформації, узагальнювати, 
вітчизняний і зарубіжний досвід з питані, розробки гоїельїю-рестораіпюго сервісу.

І використовуючи методи та сучасні технічні засоби інформаційних технологій.
ПРН 8. Застосовувати методики і технології менеджменту та маркетингу: здійснювати : 
організацію і технологію обслуговування сучасними підприємствами готельно-ресторанного 
бізнесу на основі використання сучасних технологій.
ГІРН 9. Виділяти шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази ■



закладів ресторанного господарства: моделювати виробничо-торговельну структурі закладів 
ресторанного господарства з мстою одержання оптимального процесі трансформації сировини 
та напівфабрикатів у готову продукцію.
ПРН 10. Застосовувати набуті знання для розроблення та впровадження систем управління 
якістю за моделлю міжнародних стандартів ISO 9000 в організаціях, що надають ресторанні і 
готельні послуги, а також для визначення політики та цілей у сфері якості та розроблення 
комплекті документації системи управління якістю.
ГІРН 11. Обирати вид підприємницької діяльності П обрахувати витрат и на створення (фірни, а 
також готувати документи і реєструвати фірму певної організаційно-правової форми, складати 
угоду (договір), розробляти заходи щодо прийняття ефективних господарських рішень: 
здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і 
явищ у зовнішньому оточенні бізнесу: складати необхідні документи для реєстрації власного 
підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу.
ПРН 12. Аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, 
орієнтуватися при вирішенні практичних завдань на відповідні (фінансово-правові норми: 
аналізувати і тлумачити зміст нормативних актів, окреслювати коло актуальних проблем 
комерційного права і пропонувати шляхи їх вирішення, отримані теоретичні знання виважено 
застосовувати па практиці.
ПРН 13. Використовувати професійні знання і пракіпчпі навички для вирішення практичних 
завдань у готельно-ресторанному господарстві.

V I.  Ф орм и  атестації здобуваній передвищої освіт ті

Форми атестації : Атестація здобуваній здійснюється у формі атестаційного екзамену .
здобуваній
передвищої оевітп
Вимоги до Лтестацішшй екзамен має передбачат и перевірку досягнення '
атеетаціппоїо результатів навчання визначених цим Тимчасовим стандартом та
екзамену (за наявності ) ’ освітньою нрограмою.

V I I .  Вимого до наявності системо внутр ішнього забезпечення яісоетї
нсрсдвиїцої оевітп

Заклади передвищої освіти несуть первинну відповідальність за якість 
послуг щодо надання передвищої освіти.

В  Університеті функціонує система забезпечення якості -освітньої 
діяльності та якості передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якост і передвищої 
освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду осві тніх програм:
3) щорічне оцінювання здобувачйз передвищої о с в іт .  науково- 

педагогічних і педагогічних працівників закладу передвищої освіти та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
закладу передвищої освіти, па інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
н ау ко во- 11 с да го гі ч н и х 11 раці в н и к і в ;



5 )забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, в том)’ 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 
передвищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і 
здобувачів передвищої освіти;

9) інших процедур і заходів, що описані у Положенні про систему 
забезпечення якості підготовки здобувачів передвищої освіти, затвердженому 
рішенням Вченої ради Університет)’ «Україна» від 22  лютого 2018 року, 
протокол №  1.

Система забезпечення закладом передвищої освіти якості освітньої 
діяльності та якості передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості) за поданням закладу передвищої освіти оцінюється Національним 
агентством із забезпечення якості передвищої осві ти або акредитованими ним 
незалежними установами оцінювання та забезпечення якості передвищої 
освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 
передвищої освіти, що затверджуються Національним агентством із 
забезпечення якості передвищої освіти, та міжнародним стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості передвищої осві ти.

V I I I .  Вимоги професійних стандарти* (у разі їх плинності)

Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні.

IX . Перелік нормативних документів, на яких базується Тимчасовий  
стандарт передвищої освіти

1. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. JM 600 (у редакції 
наказ)- Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. Лїї 1254), схвалені 
сектором передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 
науки України (протокол №  3 від 21 червня 2019 р.).

2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій». Д К  
003: 2010. U R L : hUp://\v\vw.dk003.com.

3. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 
діяльності» Д К  009:2010. U R L : hüp://\v\v\v.ukrslal.gOY.ua/.

4. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 11.07.2019 р. JVL» 977. U R L : hUps://zakon.rada.gov.ua/laws/sho\v/z()880-19

5. Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному 
Університеті розвитку людини «Україна», затверджене наказом ВМ УРоД  
«Україна» №  50 від 14.04.2020 р.



6. І Іро затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльнеє і і: 
постанова Каб. М іністрів України від 30.12.2015 р. №  11 87. Дата оновлення: 
23.24.2018. U R L : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/l 187-2015-%D0%BF/page

7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Каб. 
М іністрів України від 23.11.2011 р. ЛЗ 1341. U R L : 
http://zakon4.rada.gOY.ua/laws/show/13-11 -201 1 -п |.

8. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Каб. М іністрів 
України від 29.04.2015 р. №  266. Дата оновлення: 11.02.2017. U R L :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n.

9. Про фахову персдвищу освіту: Закон України від 06.06.2019 р. .N3 
2745-V 111. U R L : hitps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19.

10. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. U R L : 
http://ihed.org.ua/images/doe/04_2016_rozroblennya_osvprogram 2014_tompusoHi 
ce.pd f.

11. International Standard Classification o f Ldueation (1SCLD 2011): 
U N ES C O  Institute for Statistics. U R L : http://www.uis.uneseo.org/edueation 
/documcnls/iseed-201 1 -en.pdf.

12. IS C E D  Fields o f Education and Training 2013 (ISC KD-1 201 3 p U N ESC O  
Institute for Statistics. U R L : http: "w\\ w .u is. unesco.org/Edueat ion 4 Documents 
/iscedfields-of-education-training-2013.pdf.

13. Q F-EH EA  - Qualification Framework of the European Higher Education 
Area. U R L : http://www.chea.inl0/arlicle-details.aspx7ArticlekH67.

14. TUN ING  (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 
компетентностями та прикладами стандартів. U R L :
h Up: 7w w \\. u n і d e u s t о. о rg4 u n і n g.

1 Іоиешовальпа записка

Тимчасовий стандарт передвищої освіти містить компетентності, що 
визначають специфіку підгоювки фахових молодших бакалаврів и 
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та результати навчання, які 
виражають що саме студент повинен знатті, розуміти та бути здатним 
виконувати після успішного завершення освітньо-професійної програми. Вони 
узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національної рамки 
кваліфікацій. Таблиця 1 показує відповідність визначених Тимчасовим 
стандартом компстентіюстей/результатів навчання дескрипторам НТК. 5' 
таблиці 2 показана відповідність визначених результатів навчання та 
компетентностей.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/l
http://zakon4.rada.gOY.ua/laws/show/13-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n
http://ihed.org.ua/images/doe/04_2016_rozroblennya_osvprogram
http://www.uis.uneseo.org/edueation
http://www.chea.inl0/arlicle-details.aspx7ArticlekH67


Матриця відповідності визначених Тимчасовим стандартом компетентностей/результатів навчання дескрипторам Н Р К

І аолиця

Класифікація комнет єн гност ей (результатів навчання) за Н Р К

Заі а.чвні комнет єн шості

ЗК  1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і І 
досягнення суспільства на основі розуміння ісюрії за закономірнеєген розвитку 
предметної області. її місця у загальній системі знані) про природу і суспільство за \ 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК  2. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність державною та іноземною 
мовами у професійній діяльності, як усно, гак і письмово.

ЗК 3. Здатпісіь використовувати сучасні інформаційні технології для розв'язання 
і різномані тних задач у навчальній та практичній діяльнос ті.

| ЗК  4. Здагнісіь до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 
! взаємозв'язків між явищами за проносами.

! Знання

ЗК  5. Здатнісзь шукати, обробля ги іа аналізувати інформацію з різних джерел 
проводиш дослідження на належномз рівні. |

ЗК  6. Здатнісз ь працювати як самостійно, так і в команді.
У  ' і
! ЗК  7. Здагнісіь до застосовування злтальнонаукових іа фундаментальних знань у
! прак пічних си і > аціях. роз\ міиня пре. гме і ної облас і і і професії.

; ЗК  8. Здагнісіь займати активну жпз геву позицію та розвивані лідерські якоезі. б\тиІ! критичним і самокритичним.
і . . .
ЗК  9. Уміння адаптуватися та працювати із нових ситуаціях, діяти соціально 

і  відповідально іа свідомо.
І

| ЗК  10. Здатність до навчання і оволодіння сушеними знаннями.

[ЗК  1 1. Здатність формувати нові ідеї ( креаззшнісгь).

Уміння/
павички Комунікація

'

Відповідальність
і автономія
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Спеціальні (фахові) компетентності

С К  1. Володіння знаннями з обчислювальної техніки та програмування, навичками 
роботи з комп'ютером для вирішення задач спеціальності: використання сучасних 
інформаційних систем, чехнологій і прикладних програм формування, просування і 
реалізації і оіельно-ресторанних послуг; застосування спечем управління базами даних 
v сфері готельного сервісу.

С К  2. Здатність застосовувати нормативно-технологічну документацію, 
реї ламенчуючу діяльнісч ь закладу і о тельно-рее торанногй і осподарсч ва.

С К  2. Вільне володіння інформацією щодо видів та форм готельних підприємств та 
особливостей їх діяльності; розуміння понятійного апарату індустрії гостинності та 
нормативно-правової бази регулювання готельної індустрії.

С К  4. Розуміння функцій, обов'язків ча прав структурних підрозділів, технології 
діяльності служби прийому ча розміщення в різних категоріях готелів: володіння 
основними напрямами і ченденціями розвитку підприємств ресторанного господарства, 

j стану інфраструктури, оріанізації виробництва ча обслу тонування закладів 
I ресторанного і осподарсчва різних типів та класів.
І ' _ _ ’
С К  б. Знання основних принципів розміщення готелів, методики розробки техніко- 
економічного обгру н ту вання проект у. порядку виконання технологічних розрахунків 

І та їх загальної харакчеристики: гочовність використовувані оптимальні технологічні | 
процеси у виробниіпві гочельпого іа ресгоранного продукту (послуги), в тому числі 
відповідно до вимог споживачів. І

С К  6. Володіння особливоетями та функціональними можливостями комп'ютерної' 
системи автоматизованого проектування AutoCAD: алгоритмами побудови ірафічних! 
об’єктів, порядком нанесення розмірів та здійснення написів у системі AutoCAD.

І С К  2. Розуміння сані тарно-і іі іонічних особливое чей впливу факторів зовнішнього 
середовища на оріанізм туристів, питань особистої тії ієни ча режиму дня. і'іі і< нічних і 

І особливоеч сій раціонального харчу вання туристи«; організації державного сані тарного 
нагляду за дія.іьнісчю закладів ресторанного і готельної© юсподарства з урах\ ванним j 
широкої номенклатури послуг (харчування, проживання, лікувально-оздоровчих 
послуг, косметично-перутарських послу і. організації дозвілля чошо): доіримання | 
санічарних норм у визначенні я кос і і продовольчої сирої, ніш та готової продукції, а і



також під час забезпечення мікроклімату у приміщеннях різного призначення в 
і отельно-рестораїіній сфері.

С К  N. Знання теоретичних основ процесів теплової, механічної та холодильної обробки 
продуктів, технічних характеристик, номенклатури, принципів дії та функціонального 
призначення устаткування закладів |о'іельно-рееюранного господарціва вітчизняних і! 
закордонних фірм; володіння знаннями з функціонального призначення та сфери 

І використання машин і апаратів для механізації технологічних процесів закладів 
і готельно-ресторанного господарства.

С К  9. Володіння теоретичними і практичними основами організації роботи з І 
алкогольними та безалкогольними напоями, призначення та характеристики посуду, 
устаткування та інвентарю: знання класифікації, методів та техніки приготування 
напоїв.

}    —     ------
С К  10. Знання сутності і форм підприємницької Ціяльності. механізмів і витрат при
створенні фірми, функцій і правил поведінки бізнесмена, принципів і сутності
господарських рішень, що приймаються у підприємницькій діяльності, порядку
ліцензування певних видів підприємництва.

С К  11. Знання основних термінів, понять, нормативно-правових актів, що регулюють 
і суспільні відносини в галузі.

!С К  12. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення, у т.н. у нестандартних І 
і ситу аціях. то тонн їсть пест и за них відповідальніст ь.

С К  13. Володіння знаннями та вмінням аналізувати рівень обслуговування споживачів 
готельних іа ресторанних послуг, витрати та результати діяльності функціональних '

І підрозділів закладу готельно-ресторанного і осподарсгва. робити відповідні висновки; 
і готовність до сервісної діяльності у відповідносгі до ет нокультурних, історичних та
і релії ійпих і радицій. іГ ....... .. .   _ 1.



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених результатів навчання та комнетентностеи

Компетентності

і Ірограмні результати 
навчання'1іавчальна 

дисципліна

ІІР ІІ 1.
використовувати

1 Іранильпо І 
ДНІ МОВНІ І 

засоби відповідно до
комунікативних намірів; j
втомно висловлювати думки І 
для успішного розв'язання j 
проблем і завдань у j 
професійній діяльності:
сприймати. відтворюват и, j

І редаї уваги тексти офіційно- 
ділової о й нау кової о с і плів.
І ІР ІІ 2. Засюсовувати систему 
знань із фізичної культури та 
здорового способу >кип я. 
необхідних у процесі 
жи тдія.тьнос ті. навчанні, 
роботі, сімейному фізичному 
вихованні: зміцнення здоров'я, 
сприяння правильному
формуванню всебічної о
розвитку орі анізму.
про(|іілактики захворювань.
ІІР ІІ 3. Використовувати 
математичне та ірафічно- 
інформанііімс програмне
забезпечення тля обробки та 
аналізу даних: користуватися

Загальні компетентності (ЗК)

10 ! 11

Спеціальні (фахові) компетентності (С К )

10 12



методами персдвищо! !
математики при вивченні I 

і чагальнонаукових та
І спеціальних дисциплін.

ГІРІ1 4. Застосовувати , 
математичні методи при ! 
розв'язуванні практичних чадач ! 

І із . використанням |
обчнелювальної техніки і | 
нормативної ліюратури: ;

j  кваліфіковано вирішувати !
питання раціональної [
екенлчаіації інженерних |

ісистем і ооладнання закладу: ; 
органічовува'ти ремоіп і чаміну | 
окремих видів обладнання: j 
рочроблячи завдання на j 
проектування окремих І
інженерних еиеіем будівлі, 
проведення технічного і
переоснащення іоіельно- ;
ресторанних комплексів іа їх 

і рекопеїрчкції.
! 11РІІ 5. Застосовувати набуїі j 
j теоретичні знання для аналізу ! 
і економічних відносин між 

людьми у процесі
' господарської діяльносіі у 
і різних типах економічних j 
j систем: застосовувані !
! iexnojioii'i та і не гру ме н і арі іі І 

іміджелоіії для вирішення . 
j практичних завдань:
J чдіиснюва і и вимір
! індивідеально-пеихолої ічних 
1 показників особистості. и І 
І пізнава.іьіьїї та емоційно- і



ВО Л ЬО ВО Ї сфери. виявляти 
схильності і здібності людини
та резерви її розвитку’._________
1ІРП 6. Застосовувати методи 
дослідження ризиків, загроз і 
небезпеки на робочих місцях за 
виробничих об'гкз ах:
оберузггову ва пі безпечні
технології в га.і\ зі діяльності, а 
також розробляти заходи щодо 
усунення причин нещасних 
випадків та аварій на 
виробити ві: визначати
соціальну за економічну 
ефективність заходів із 
удосконалення умов і охорони 
прану. _  _ 1
ІІРИ  7. Застосовувати засоби іІ
обробки. аналізу, і
систематизації інформації. | 
хзагальшоваз и вітчизняний і 
зарубіжний лосвіл з питань 
розрі'бки ! ОІСЛЬНО- і
ресторанної о сервісу. І
використовуючи методи за ! 
сучасні технічні засоби 
інформаційних технолеч ііі.
ПРИ X. Застосову ваз и і 

і зсх ііо.іоі ії ; 
іа маркезишл: |. іорі анпанію і | 
обс.зм овузтания і 
иідприсмствами \ 

на 111101 О бізнесу і 
викорисіаиия і

методики 
менеджмен ту 
здійснюва і и 
і ехнодоіїіо 
су масними 
і отедьно-рес тор 
на основі
с\ масних ісхио.чої ш.
1ІРІІ б. Ви.іідяти пі. •1X11



підвищення ефективності
використання матеріально- 
технічної бати закладів 
ресторанного господарства: 
моделювати виробничо-
торговельну структур)1 закладів 
ресторанного господарства з
метою
оіітимального

одержання
процес)'

і трансформації сировини та 
напівфабрикатів у готову 
продукцію._
1ІРІІ 10. Застосовувані набуті 
знання для розроблення та 
впровадження систем

і \ правління якісно за моделлю 
міжнародних стандартів [N0 

І 9000 в організаціях. то  
і надають ресторанні і готельні 
| послуги. а також для 
| визначення політики іа цілей \ 
і сфері якості та розроблення
І коммлекі) док\ меніації
і еиеіеми управління якісно. 
МІР І !  11. ( )бира ти вил

підприємницької діяльності іі 
і обрах) ват и вит ра ти на 

створення фірми, а також 
; і оту вати документи і

реєструвати фірм) певної
І орі амізаиіііно-нравової форми, 
і складати )юд\ (доювір).
! розрооляти 
' прийняття 
! і оеі юдаре ьких 

здійснюва і и 
і апа. 11 і

заходи щодо 
ефективних 

рішень: 
господарський

ііяльное ті



підприємницьких структур та Г  
аналіз процесів і явищ у  \ 
зовнішньому оточенні бізнесу: | 
складати необхідні документи І 
для рессірації власного | 
підприсмсіва: складати бізнес- \ 
плани розвитку власного І
біЗНССУ. І
МРИ 12. Аналізувати юридичні 
гсксіи. інтерпретувати їх для , 
вирішення практичних |
проблем. орієнтуватися при і 
вирішенні практичних завдань на і 
відповідні фінансово-правові | 
норми: аналізувати і тлумачити | 
зміст нормаіивних актів, і 
окреслювати коло актуальних | 
проблем комериіііного права і І 
пропонувати шляхи їх і 
вирішення. отримані |
геореіичні знання виважено 
застосовувати на практиці.
1ІРН 1'. Використовувати ' 
професійні знання і практичні | 
навички для вирішення ! 
практичних завдань у готельно- 
ресторанному господарстві.


