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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа      

Освітньо-професійний ступінь  фаховий молодший бакалавр   

Освітньо-професійна  програма  «Готельне обслуговування» 

Форма навчання денна, дистанційна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи та строк навчання 120 кредитів ЄКТС. Термін 

навчання:  на основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців; 

на основі повної загальної середньої освіти  1 рік 10 місяців. 

Навчальний план, затверджений: педагогічною радою Кам’янець-

Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних 

технологій 26.05.2022 року, протокол №6 та наказом директора коледжу від 

26.05.2022 року №84/1. 

Відповідність вимогам стандарту освіти розроблено на основі Стандарту 

фахової передвищої освіти галузі знань 24 Сфера обслуговування 

спеціальності  241 Готельно-ресторанна справа затвердженого та введеного 

в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 р. № 803. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання базова загальна 

середня освіта, повна загальна середня освіта. 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувай 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1 Дисципліни, що формують загальні компетенції 
ЗК 1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

 

Історія української 

державності 



загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

 

Історія української 

культури 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

Безпека 

життєдіяльності 

 



знання у практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 
РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

 

 

 ЗК 1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

 

Правознавство 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

 

Економічна теорія 



професійної діяльності. 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

Екологія 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

 

 

Соціологія  



оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

 

Основи психології 

 ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися 

іноземною  мовою.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням 

(англ.)) 



СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

РН 4. Спілкуватися державною 

та іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 
РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

 

Етика ділового 

спілкування 



СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

 ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися 

іноземною  мовою.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

Друга іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням (нім.)) 

ЗК 2. 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 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

Фізичне виховання 



природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

Харчова хімія 

1.2 Дисципліни, що формують професійні компетентності 

ЗК 2. 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 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

Основи готельно-

ресторанного 

господарства 



природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

Організація та 

технологія 

обслуговування в 

готелях 



сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

Організація та 

технологія 

обслуговування в 

закладах 

ресторанного 

господарства 



знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

Технологія продукції 

ресторанного 

господарства 



СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

Інформаційні 

системи та 

технології у 

готельному та 

ресторанному 

господарстві 



інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

Правове 

регулювання та 

забезпечення 

безпеки споживачів 

готельних та 

ресторанних послуг 



знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

Устаткування 

закладів готельно-

ресторанного 

господарства 



сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

 РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

Управління якістю 

продукції та послуг 



розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

2. Вибіркові компоненти освітньої програми 

За вибором закладу 
ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

Гігієна і санітарія в 

галузі 



знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

Стандартизація, 

сертифікація, 

метрологія 



використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

Менеджмент  



роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

Охорона праці в 

галузі 



технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

 

Маркетинг 



споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися 

іноземною  мовою.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

Іноземна мова 

готельного бізнесу 

(пол.) 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

Економіка закладів 

готельно-

ресторанного 

господарства 



ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

 

3 Практична підготовка 
ЗК 2. 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 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

Навчальна практика 

«Вступ до фаху» 



природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

обслуговування. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

Навчальна практика 



ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

 



та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

Навчальна з 
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СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

ЗК 2. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

 ЗК 3. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК 1. Здатність розуміти 

предметну область і специфіку 

професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати 

знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати 

на практиці основи законодавства 

у сфері готельного і ресторанного 

господарства.  

СК 4. Здатність здійснювати 

сервісно-виробничий процес у 

закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір 

технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів 

готельного та ресторанного госпо-

дарства з метою раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, 

властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають 

на рівень забезпечення вимог 

РН 1. Застосовувати нормативно-

правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена 

суспільства, цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН 3. Пояснювати соціально-

економічні явища та суспільно-

економічні процеси у сфері 

обслуговування. 

РН 4. Спілкуватися державною та 

іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та 

міжособистісних комунікацій. 

РН 5. Застосовувати принципи 

соціальної відповідальності і 

громадської свідомості під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Застосовувати навички 

клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 7. Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 8. Дотримуватися вимог 

охорони праці та протипожежної 

безпеки у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

РН 9. Здійснювати процес 

обслуговування споживачів у 

закладах готельного і 

ресторанного господарствах із 

використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій. 

РН 10. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній 

діяльності. 

РН 11. Координувати роботу 

обслуговуючого персоналу 

відповідно до його посадових 

інструкцій. 

РН 12. Здійснювати підбір 

технологічного устаткування й 

обладнання для раціонального 

використання просторових і 

матеріальних ресурсів. 

РН 13. Оформлювати первинну 

облікову і технологічну 

документацію у професійній 

Виробнича практика 



споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

СК 7. Здатність планувати, 

аналізувати і контролювати власну 

роботу і роботу обслуговуючого 

персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі 

рішення визначених конкретних 

проблем у професійній діяльності.  

СК 9. Здатність забезпечувати 

безпеку основних та додаткових 

послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати  

інноваційні технології 

виробництва і обслуговування 

споживачів для покращення 

результатів власної діяльності  і 

роботи інших.  

СК 11. Здатність здійснювати 

документальне оформлення 

господарських операцій у закладах 

готельного і ресторанного 

господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати 

ефективні внутрішні комунікації 

та навички взаємодії у професійній 

діяльності. 

діяльності. 

РН 14. Контролювати якість 

продукції і послуг закладів 

готельного і ресторанного 

господарства. 

 


