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І Преамбула
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Магістр
(назва ступеня вищої освіти)

галузь знань

24 Сфера обслуговування
(шифр та назва галузі знань)

спеціальність
освітня програма

241 Готельно-ресторанна справа
«Готельно-ресторанна справа»
(код та н а й м е н у в а н н я

спеціальності)

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» 20 лютого 2019 року, протокол № З
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» від 20 лютого 2019 року № 36-Н
2 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Переглянуто
Переглянуто

2016 рік
2018 рік
2019 рік

З РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
проектною групою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ)
Члени проектної групи:
Капліна Т.В., керівник проектної групи, гарант освітньої програми, з
кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н.; професор,
Карпенко В.Д., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
к.е.н., доцент
Столярчук В.М., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
к.т.н., доцент
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Рівень вищої освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
Обмеження щодо
форм навчання
Освітня
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація ('і)
(тільки для
регульованих
професій)
Кваліфікація в
дипломі
Опис предметної
області

II Загальна характеристика
Другий (магістерський) рівень
Магістр
24 Сфера обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа
«Готельно-ресторанна справа»
-

Магістр з готельно-ресторанної справи

-

Ступінь: Магістр
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Освітня програма: «Готельно-ресторанна справа»
Об'єкти вивчення та діяльності. Споживачі послуг
готельно-ресторанної індустрії, їх потреби; готельноресторанний продукт; технологічні процеси; надання
послуг готельно-ресторанного господарства; результати
інтелектуальної діяльності; нематеріальні активи, що
належать
суб'єктам
готельної
індустрії;
засоби
розміщення, підприємства ресторанного господарства,
об'єкти спортивно-оздоровчих послуг, нормативно-правові
документи
діяльності
підприємств
готельного
і
ресторанного
господарства;
інноваційні
готельноресторанні технології; інформаційні ресурси і системи,
засоби забезпечення автоматизованих інформаційних
систем та їх технологій.
Цілі навчання. Формування у випускників загальних і
професійних компетентностей у готельній і ресторанній
індустрії, зокрема здатності
до
інтелектуального,
культурного, морального, фізичного і професійного
саморозвитку та самовдосконалення, здатності розуміти
соціальну значущість своєї майбутньої професії, високої
мотивації до професійної діяльності в готельноресторанному бізнесі, що сприяє їх соціальній мобільності
і стійкості на ринку праці відповідно до одержуваної
кваліфікації.
Теоретичний зміст предметної області. Теоретичні
знання щодо сучасного стану та перспектив розвитку
готельно-ресторанного господарства; інноваційні прийоми
і методології дослідження ринку готельних послуг; методи
З
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Академічні права
випускників

Працевлаштування
випускників (для
регульованих
професій обов'язково)

прогнозування та планування діяльності, антикризового
управління підприємствами готельно-ресторанної сфери;
специфіки вибору маркетингових прийомів поширення
інформації про готельно-ресторанні підприємства, його
конкурентні переваги. Поглиблені знання з готельного та
ресторанного обслуговування, інноваційних технологій в
готельній справі, охорони праці, в обсязі, необхідному для
здійснення професійної науково-дослідної та викладацької
діяльності
та
ефективного
виконання
завдань
інноваційного характеру.
Методи,
методики
та технології.
Професійне
володіння методами спостереження, опису, параметризації,
ідентифікації, систематизації, типології та класифікації,
моделювання економічних об'єктів, явищ та процесів.
Методики проведення фізико-хімічних, органолептичних,
аналітичних та математичних досліджень із використанням
інформаційних
систем
та
технологій.
Методика
проведення лекційних і практичних занять, практик,
організації самостійної роботи студентів.
Інструменти та обладнання. Глобальні асоціації та
інші об'єднання з готельного та ресторанного бізнесу,
публічні інформаційні портали, сайт Міністерства охорони
здоров'я. Спеціальне програмне забезпечення
для
підприємств
готельно-ресторанного
господарства.
Законодавча,
нормативно-технічна
та
технологічна
документація на паперових і електронних носіях.
Продовження
навчання
на
третьому
освітньонауковому рівні вищої освіти, що відповідає 8-му
кваліфікаційному рівневі НРК у вищих навчальних
закладах і наукових установах України та за кордоном.
Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями
в системі післядипломної освіти
Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних
лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх
форм власності та організаційно-правових форм, а також
освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових,
організацій та установ; підрозділах органів державного та
муніципального управління відповідно до Національного
класифікатора України «Класифікація професій» ДК
003:2010 за наступними назвами і кодами професійних
груп:
1210.1* Керівники підприємств, установ та організацій
1229.1* Керівні робітники апарату центральних органів
державної влади
1229.3* Керівні робітники апарату місцевих органів
державної влади
4
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1229.4* Керівники підрозділів у сфері освіти та
виробничого навчання
1229.6* Керівники підрозділів у сфері культури,
відпочинку та спорту
1319* Керівники інших малих підприємств без апарату
управління
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях -у
розміщення
1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного
і
господарства
2481.1. Наукові співробітники.
248 Професіонали в галузі готельної, ресторанної,
санаторно-курортної справи та туризму
2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної
справи
2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи
3439. Інші технічні фахівці в галузі управління
Випускники можуть займати первинні посади відповідно
до професійних назв робіт, а також посади у тих видах
діяльності, які позначено зірочкою (*), при набутті ними
відповідного досвіду.
Іпїегпаїіопаї 8іапсіагс1 СІаззШсаіїоп оґ Оссираііопз 2008
(І8ТО-08):
1411 Ноіеі тапа§егз
1412 Кезіаигапї тапа§егз
2351 Есіисаііоп теііюсіз зресіаіізїз
III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Для магістра
Обсяг:
- освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС,
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю,
визначених Стандартом вищої освіти
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IV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та
компетентність практичні проблеми у готельно-ресторанному господарстві в
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій
та
методів
відповідної
науки
і
характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні
ЗК-1 - Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних
компетентності наукових досягнень, генерування нових ідей та виконання
наукових досліджень, що приводять до отримання нових
результатів і розуміння сутності економічних процесів.
ЗК-2 - Здатність проектувати та здійснювати комплексні
дослідження на базі цілісного системного наукового
світогляду та вміти використовувати результати наукових
досягнень інших галузей науки для досягнення цілей
власного наукового дослідження.
ЗК-З - Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих
проблем та процесів.
ЗК-4 - Здатність до організації і планування соціальноекономічних явищ.
ЗК-5
- Знання
інформаційних
потреб
суспільства,
інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі
засобів масової інформації.
ЗК-6 - Знання організаційно-функціональних, програмнотехнологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої
взаємодії.
ЗК-7 - Вміння досліджувати тенденції розвитку та
концептуально-змістове
моделювання
програмних,
апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизованих систем
соціально-комунікаційних структур і галузей.
ЗК-8 - Володіти комп'ютерними та інформаційними
технологіями, усвідомлювати цінності суб'єктивної позиції в
інформаційному просторі та уміти на основі інформаційного
забезпечення та комп'ютерних технологій розробляти
достатню кількість альтернативних варіантів рішень.
ЗК-9 - Здатність використовувати оргтехніку, прикладне
програмне забезпечення відповідно до виду діяльності,
документально оформляти управлінське рішення.
ЗК-10 - Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві,
орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати
правомочність рішень.
ЗК-11 - Здатність працювати в міжнародному контексті та
використовувати сучасні методи і технології наукової
комунікації державною та іноземною мовами.
6
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Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

ЗК-12 - Здатність написання іноземною мовою наукових
творів (наукова стаття, тези конференції, наукова доповідь,
запит на наукові гранти тощо) та уміння перекласти з
іноземної мови наукові твори різного змісту та обсягу.
ЗК-ІЗ - Здатність обґрунтувати власне наукове дослідження,
визначити наукову новизну, описати теоретичне та практичне
значення. Уміння кваліфіковано відобразити результати
наукових досліджень у наукових статтях та тезах,
опублікованих як у вітчизняних так міжнародних фахових
виданнях.
ЗК-14 - Здатність планувати та вирішувати завдання власного
професійного і особистісного розвитку.
ЗК-15 - Здатність проводити дослідження на різних рівнях та
брати участь у всеукраїнських і міжнародних дослідницьких
колективах.
СК-01 - здатність до розробки стратегій розвитку діяльності
підприємств готельного і ресторанного господарства на
різних рівнях і відповідних рівнів проектів.
СК-02 - готовність застосовувати методи аналізу, розробки,
пошуку рішень у господарській діяльності, оцінювати
ефективність
процесів
підприємств
готельного
і
ресторанного господарства.
СК-03 - здатність до оцінювання інноваційно-технологічних
ризиків у готельному і ресторанному бізнесі.
СК-04
здатність
здійснювати
техніко-економічне
обґрунтування інноваційних проектів у готельній індустрії на
різних рівнях.
СК-05 - здатність розробляти та упроваджувати нормативну
документацію щодо стандартизації, сертифікації та якості
готельного і ресторанного продукту і послуг.
СК-06 - готовність використовувати сучасні досягнення
науки і передової технології у науково-дослідних роботах у
готельному і ресторанному бізнесі.
СК-07 - здатність ставити завдання і обирати методи
дослідження, інтерпретувати та представляти результати
наукових досліджень у готельному і ресторанному бізнесі.
СК-08 - здатність до розробки і впровадження інноваційних
технологій у готельно-ресторанному господарстві.
СК-09 - здатність ефективно використовувати на практиці
різні освітні теорії та психолого-педагогічні концепції в сфері
навчання.
СК-10 - здатність проектувати і здійснювати освітній процес
з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації та рівня
розвитку особистості.
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СК-11 - визнання принципів гуманізму та етики, розуміння
соціальних і екологічних наслідків своєї професійної
діяльності і необхідності інтелектуальної чесності, а також
дотримання професійних кодексів поведінки.
СК-12 - Здатність застосовувати
різні методи
та
інструментарій стратегічного менеджменту для прийняття
науково обґрунтованих управлінських рішень і уміння
здійснювати креативну розробку комплексу стратегій готелів
та ресторанів щодо просування їх товарних брендів, а також
розробляти стратегічні плани щодо їх реалізації.
СК-13
- Уміння
визначати
конкурентоспроможність
підприємств, продукції та послуг, ємність ринку та
проводити стратегічне планування їх діяльності.
СК-14 - Уміння оцінювати ризики реалізації альтернативних
рішень.
СК-15 - Знання особливостей різних теоретичних підходів до
розробки загальної стратегічної доктрини відповідно до
специфіки цільових ринків готельно-ресторанного сектору
економіки, а також необхідних складових для реалізації
функціональних стратегій маркетинг-менеджменту.
СК-16 - Знання змісту та психологічних особливостей
управління, ключових складових різних стилів керівництва та
їх ефективності.
СК-17 - Знання закономірностей ефективної комунікації на
підприємстві; умов забезпечення позитивної мотивації
працівників.
СК-18 - Знання факторів, що можуть спричинити професійні
захворювання; здатність запроваджувати заходи та засоби
поліпшення
умов
праці,
використовувати
науково
обґрунтовані методи і засоби забезпечення безпеки,
збереження здоров'я і працездатності людини у процесі
праці.
_ _
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
1. Визначати основні поняття та категорії наукової методології готельноресторанної справи.
2. Формулювати задачі, здійснювати їх формалізацію та типізацію.
3. Ідентифікувати проблеми наукових досліджень у сфері готельноресторанної справи.
4. Використовувати сучасні досягнення науки і технології в
дослідженнях готельно-ресторанної справи.
5. Застосовувати методи наукових досліджень у сфері обслуговування,
отримувати факти на основі спостережень, наукового аналізу, практичного
8
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досвіду та спеціалізованих досліджень.
6. Застосовувати
понятійний,
категоріальний
апарат
готельноресторанної справи для презентації результатів наукових досліджень.
7. Формулювати висновки та практичні рекомендації на основі
репрезентативних і оригінальних результатів досліджень, готувати методичні
рекомендації.
8. Формулювати та розв'язувати педагогічні задачі та організовувати
педагогічний процес.
9. Застосовувати ефективні методи управління, оцінювати якість та
результативність праці персоналу готельно-ресторанного підприємства.
10. Організовувати (упорядковувати) систему підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів із застосуванням інноваційних технологій
для підприємств готельно-ресторанної сфери.
11. Оцінювати
вплив
різних
груп
чинників
на
особливості
функціонування та перспективи розвитку міжнародного готельно-ресторанного
бізнесу.
12. Застосовувати інноваційні інформаційні технології в процесах
розробки проектів підприємств готельно-ресторанного господарства.
13. Організовувати проектування готельно-ресторанних кластерів та
процесів управління ними.
14. Аналізувати і прогнозувати потреби населення в готельноресторанних послугах.
15. Оцінювати інноваційно-технологічні ризики в готельно-ресторанній
сфері.
16. Застосовувати інноваційні моделі для формування стратегії розвитку
готельно-ресторанних підприємств.
17. Формулювати
науково-обґрунтовані
рекомендації
і надавати
консультаційні послуги представникам готельного та ресторанного бізнесу,
розробникам програм, проектів розвитку готельних та ресторанних послуг,
представникам органів державної влади та місцевого самоврядування.
18. Розробляти політику і впроваджувати принципи сталого розвитку для
локальних, регіональних і національних програм розвитку готельноресторанної справи України.
19. Упорядковувати
бізнес-процеси
на
підприємствах
готельноресторанної індустрії за рахунок впровадження сучасних інформаційних
технологій.
VI Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної

Атестація здійснюється у формі:
публічного захисту дипломного магістерського
проекту
1. Дипломний магістерський проект дає змогу
виявити рівень засвоєння студентом теоретичних
9
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роботи
(за наявності)

знань та практичної підготовки, здатність до
самостійної роботи на первинних посадах відповідно
до узагальненого об'єкта діяльності. Його мета розв'язання комплексу наукових і прикладних
завдань відповідно до узагальненого
об'єкта
діяльності
на
основі
застосування
системи
теоретичних знань і практичних навичок для
вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення
управління на підприємствах готельно-ресторанного
господарства,
ініціювання
до
впровадження
інновацій
у
їх
діяльність
відповідно
до
узагальненого
об'єкта діяльності магістра зі
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
2. Тема проекту має відображати проблематику
функціональних напрямів управлінської діяльності і
конструюватися на основі виробничих функцій та
типових завдань діяльності, що формують складові
професійної компетентності магістра.
3. Виклад змісту кожного питання проекту має
бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним
та науково аргументованим. Робота має відповідати
таким вимогам і містити:
- системний аналіз проблеми відповідно до предмета
наукового дослідження;
- реальні
обґрунтовані
пропозиції
щодо
вдосконалення
управлінської
діяльності
на
досліджуваному
об'єкті,
актуальні
для
впровадження
у
практику
суб'єктів
господарювання;
- елементи
наукової
новизни
з
предмета
дослідження;
- бути належно оформленою і мати всі необхідні
супровідні документи.
4. Науковий
керівник
зобов'язаний
при
здійсненні
рубіжного
контролю
підготовки
дипломного магістерського проекту забезпечити її
перевірку на наявність порушення студентами
правил професійної етики, зокрема плагіату. Під
плагіатом розуміється наявність прямих запозичень
без відповідних посилань на всі друкарські й
електронні джерела, захищені раніше кваліфікаційні
роботи і дисертації. Виявлення плагіату - є
підставою для недопущення роботи до захисту (про
дану перевірку студент попереджається завчасно
10
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при затвердженні теми та плану роботи).
5. Захист дипломного магістерського проекту
відбувається прилюдно на відкритому засіданні
Екзаменаційної комісії.
Вимоги до
атестаційного/єдиного
державного
кваліфікаційного
екзамену (екзаменів)
(за наявності)
Вимоги до публічного
1. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
захисту
здійснюють члени Екзаменаційної комісії на основі
(демонстрації)
встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і
(за наявності)
шкали оцінювання.
2. Об'єктом
оцінювання
якості
підготовки
магістра, є сукупність знань, умінь і навичок, набутих
компетенцій, відтворених у процесі виконання та
захисту дипломного магістерського проекту.
3. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
здійснюється членами Екзаменаційної комісії на
основі принципів: об'єктивності, індивідуальності,
комплексності, етичності, диференційованого та
компетентнісного підходу з урахуванням набутої
системи типових універсальних і спеціальних
професійних компетенцій за складовими: дотримання
Законів України та інших нормативних актів, що
регулюють господарську діяльність підприємств;
розширення комунікаційних зв'язків на рівні
господарюючих суб'єктів України; використання
методів економічного
аналізу та
планування
господарської
діяльності
готельно-ресторанних
підприємств різних форм власності та організаційної
побудови;
визначення
ефективності
технічних
нововведень
та
елементів
інфраструктури
підприємства; застосування сучасних інформаційних
технологій, методів прогнозування та моделювання
стратегії поведінки на ринку,
обґрунтування
управлінських рішень.
-

4. Рівень якості підготовки магістра визначається
за системами оцінювання: Європейською кредитнотрансферною системою (ЄКТС) (за шкалою «А»,
«В», «Є», «О», «Е», «РХ», «Р»); національною (за
шкалою
«відмінно»,
«добре»,
«задовільно»,
«незадовільно»); системою ВНЗ (за 100-баловою
11
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шкалою);
комплексною
(поєднання
ЄКТС,
національної системи та / або системи оцінювання
ВНЗ).
5. Критерії оцінювання рівня якості підготовки
магістра за результатами виконання і захисту
дипломного магістерського проекту наводяться у
Положенні про дипломний магістерський проект та
Методичних
рекомендаціях
до
виконання
дипломного магістерського проекту варіативної
компоненти стандартів вищої освіти Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», основні положення
яких відповідають вимогам вищої освіти.
6. Рішення щодо підсумкового
оцінювання
приймається більшістю голосів членів ЕК за
результатами публічного захисту з урахуванням
висновків наукового керівника та рецензента.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
В Університеті функціонує система забезпечення вищим навчальним
закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті
Університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний
12
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Сертифікат 44003 0ОМ08 Міжнародної мережі сертифікації (ідИе!) і
Німецького органу сертифікації системи управління якості (0(^8 ОтЬН) про
відповідність діяльності міжнародному стандарту 180 9001:2008.
У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»
успішно
пройшов
проведено
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту 180
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015.
З цією метою в університеті було проведено організаційну підготовка до
переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової
лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення.
У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав
сертифікати ІС>№1;, БС)8 і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.
Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в
університеті.
VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні.
IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ (із змінами та
доповненнями);
2. Е 8 0 2015: Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти. 8іапсІагсІ5 апсі Оиісіеііпез Іог (^иаШу
Аззигапсе іп іЬе Еигореап Ні§Ьег Есіисаііоп Агеа (Е8С). - К.: ТОВ «ЦС»,
2 0 1 5 . - 3 2 с.
3. І8СЕО (МСКО) 2011: Іпіегпаїіопаї 8іапсіагс1 Сіаззііїсаііоп оґ Есіисаііоп.
4. Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти галузі освіти і навчання
І8СЕБ-Р (МСКО-Г) 2013:18СЕБ РіеМз оГЕгїисаІіоп апсі Тгаіпіп§.
5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р.
№ 1187;
6. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету
13
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7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266.
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.
Про затвердження Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу
освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65.
Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності»: Закон України від 31.05.2007 р. № 1107V.
Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра:
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719.
Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста і магістра: Постанова Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 р. № 787;
Національний
класифікатор
України
ДК 003:2010
«Класифікатор
професій»: Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (із
змінами відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 923 від
16.08.2012 р.);
Національний класифікатор України ДК 009 : 2010 «Класифікація видів
економічної діяльності»: Наказ Держспоживстандарту України від
11.10.2010 р. № 457 (із змінами і доповненнями).
Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: 1.1.Бабин,
Я.Я. Болюбаш, А.А. Гармаш й ін. - К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»,
2 0 1 1 . - 100 с.
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / В.М. Захарченко,
В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред. В. Г. Кременя. - К. :
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2 0 1 4 . - 1 2 0 с.
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти /
Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України № 3 від
29.03.2016 р.
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Пояснювальна записка
Опис програми навчання
Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра становить 1 рік і 4 місяці.
Освітньо-професійна
програма
орієнтована
на
підготовку
висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 241 Готельноресторанна справа, які здатні вирішувати конкретні завдання у сфері готельноресторанного бізнесу.
Освітньо-професійна програма передбачає розвиток загальних і
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та
взаємозв'язку.
Освітньо-професійна програма включає нормативні, вибіркові навчальні
дисципліни за циклами (професійно-орієнтованої гуманітарної соціаттьноекономічної підготовки; професійної та практичної підготовки) та практичну
підготовку, державну атестацію (дипломний магістерський проект).
Загальний обсяг освітньо-професійної програми - 90 кредитів.
У даній освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає
ЗО кредитів ЄКТС, навчальному року - 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту
ЄКТС відповідають 30 годин загального навчального навантаження здобувача
вищої освіти.
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Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною
програмою) компетентностей дескрипторам НРК.
Класифікація
компетентностей за
НРК
ЗК-1 - Здатність до
критичного аналізу та
оцінки
сучасних
наукових
досягнень,
генерування
нових
ідей
та
виконання
наукових досліджень,
що
приводять
до
отримання
нових
результатів
і
розуміння
сутності
економічних процесів.

Знання

Уміння

Загальні компетентності
Методи,
Здатність
методологія та
критично мислити,
логіка
адекватно
наукового
оцінювати свої
пізнання
знання і
застосовувати їх в
типових і складних
ситуаціях, що
характер изуються
суперечливою або
неповною
інформацією

Комунікація

Зрозуміле і
недвозначне
донесення власних
висновків, а т а к о ж
знань та пояснень,
щ о їх
обґрунтовують, до
фахівців і
нефахівців в
типових і складних
ситуаціях, щ о
характеризуються
суперечливою або
неповною
інформацією

Автономія та
відповідальність
Здатність
самостійно
приймати
рішення у
складних і
непередбачуван
их умовах, що
потребує
застосування
вичерпних знань
про внутрішні,
невідчутні
властивості та
ознаки
предметів
дійсності,
безпосередньо
не відображеної
у відчуттях і
сприйманні
сутності,
л ю д и н а одержує
за д о п о м о г о ю
мислення вищої,
абстрактної
форми пізнання
об'єктивної
реальності
Здатність
самостійно
ідентифікувати
проблеми які
виникають у
професійній
сфері та нести
відповідальність
за розвиток
професійного
знання і практик

ЗК-2
Здатність
проектувати
та
здійснювати
комплексні
дослідження на базі
цілісного системного
наукового світогляду
та
вміти
використовувати
результати
наукових
досягнень
інших
галузей
науки
для
досягнення
цілей
власного
наукового
дослідження.

Спеціалізовані
концептуальні
знання, набуті
у процесі
навчання
та/або
професійної
діяльності на
рівні новітніх
досягнень

Здатність
використовувати
методи наукових
досліджень у
готельному бізнесі
для обробки та
інтерпретації
професійної
інформації,
отримувати факти
на основі
спостережень,
наукового аналізу,
практичного
досвіду та
спеціалізованих
досліджень

Оволодіти,
застосовувати та
приймати
ефективні
рішення, для того
щ о б діяти
належним чином у
практичних
ситуаціях

ЗК-З - Здатність до
аналізу і синтезу

Основні

Здатність
формулювати

Зрозуміле і

Здатність

недвозначне

самостійно

філософські та
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Класифікація
компетентностей за
НРК
соціально-значущих
проблем та процесів

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

загал ьнонауков
і методології
науки в
готельноресторанній
сфері для
презентації
результатів
наукових
досліджень

задачі,
здійснювати їх
формалізацію та
типізацію

донесення власних
висновків
наукових
досліджень, до
фахівців і
нефахівців

ЗК-4 - Здатність до
організації і
планування соціальноекономічних я в и щ

Спеціалізовані
концептуальні
знання
планування
соціальноекономічних
явищ

Здатність
організовувати та
планувати
соціальноекономічні я в и щ а

ЗК-5 - Знання
інформаційних потреб
суспільства,
інформаційнопошукових ресурсів і
стратегій у системі
засобів масової
інформації

Знати основи
наукових і
прикладних
знань в області
технологій в
ресторанному
та готельному
господарстві і
суміжних
дисциплін

Здатність
спілкуватися з
представниками
інших
професійних груп
різного рівня 3
метою розв'язання
складних задач і
проблем у
професійній сфері

Оволодіти
методами
організації і
планування
соціальноекономічних я в и щ
та застосовувати їх
у практичній
діяльності
Зрозуміле і
недвозначне
донесення знань та
пояснень, щ о їх
обґрунтовують, до
інших
професійних груп
різного рівня

ЗК-6 - Знання
організаційнофункціональних,
програмнотехнологічних,
лінгвістичних засобів
системно-мережевої
взаємодії

Знання, що
охоплюють
основні
поняття
організаційнофункціональни
х, програмнотехнологічних,
лінгвістичних
засобів
системномережевої
взаємодії
Знання що
охоплюють
тенденції

Вміти
застосовувати
організаційнофункціональних,
програмнотехнологічних,
лінгвістичних
засоби системномережевої
взаємодії

Ефективно
формувати
системномережеву
взаємодію за
допомогою
організаційнофункціональних,
програмнотехнологічних,
лінгвістичних
засобів

Вміння
моделювати
програмні,

Створення на

Здатність
самостійно
приймати
рішення у
складних і
непередбачуван
их умовах
господарської
діяльності на
основі
спілкування з
експертами з
інших галузей
знань/видів
технічної
діяльності
Здатність
самостійно
формувати
системномережеву
взаємодію за
допомогою
організаційнофункціональних,
програмнотехнологічних,
лінгвістичних
засобів
Самостійно

взаємній основі
якнайсприятливіш

досліджувати
тенденції

ЗК-7 - Вміння
досліджувати
тенденції розвитку та

17

ідентифікувати
проблеми,
приймати
рішення у
складних і
непередбачуван
их умовах
наукових
досліджень,
надавати оцінку
стратегічного
розвитку
команди
Здатність
самостійно
організовувати
та планувати
соціальноекономічні
явища
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Класифікація
компетентностей за
НРК
концептуальнозмістове моделювання
програмних,
апаратних,
лінгвістичних засобів
для автоматизованих
систем соціальнокомунікаційних
структур і галузех

ЗК-8 - Володіти
к о м п ' ю т е р н и м и та
інформаційними
технологіями,
усвідомлювати
цінності с у б ' є к т и в н о ї
позиції в
інформаційному
просторі та уміти на
основі інформаційного
забезпечення та
комп'ютерних
технологій розробляти
достатню кількість
альтернативних
варіантів рішень
ЗК-9 - Здатність
використовувати
оргтехніку, прикладне
програмне
забезпечення
відповідно до виду
діяльності,
документально
оформляти
управлінське рішення

ЗК-10 - Уміння
проводити моніторинг
змін у законодавстві,

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

розвитку та
концептуально
-змістове
моделювання
програмних,
апаратних,
лінгвістичних
засобів для
автоматизован
их систем
соціальнокомунікаційни
х структур і
галузях
Знання
основних
понять
інформаційних
і комп'ютерних
технологій
обробки
інформації в
професійній
діяльності

апаратні,
лінгвістичні
засоби для
автоматизованих
систем соціальнокомунікаційних
структур і галузях

их умов для
розвитку та
концептуальнозмістове
моделювання
програмних,
апаратних,
лінгвістичних
засобів для
автоматизованих
систем соціальнокомунікаційних
структур і галузях

розвитку та
концептуальнозмістове
моделювання
програмних,
апаратних,
лінгвістичних
засобів для
автоматизовани
х систем
соціальнокомунікаційних
структур

Вміти
застосовувати
алгоритмічні
конструктивні та
інформаційнокомунікативні
технології,
Використовувати
технології для
вирішення задач

Ефективно
формувати
комунікаційні
стратегії у
готельноресторанній сфері
з використанням
інформаційних
технологій,
презентувати
результати
розв'язування
професійних задач

Здатність до
подальшого
самостійного
навчання та
відповідальність
за адекватність
застосування
методів і
достовірність
розрахунків

Здатність
проактивного
управління
проектами,
ефективне
представлення і
ведення
переговорів, а
т а к о ж здібностей
як в
індивідуальній
роботі, так і у
співпраці з
колективом.
Вміння оцінити й
визначити власні
сильні й слабкі
сторони, ризики і
вміння ризикувати
в обґрунтованих
випадках
Здатність
проводити
моніторинг змін у

П і д при ємни ць к а
установка
характеризується
ініціативністю,
активністю,
незалежністю й
інноваційністю як
в особистому і
суспільному житті,
так і в роботі. Вона
також охоплює
мотивацію й
рішучість у
реалізації
особистих і
спільних цілей - у
приватному житті
та на робочому
місці

Схильність і
бажання
керуватися
принципами
соціальної
справедливості;
та уміння брати
на себе
відповідальність

М а т и навички
проведення
моніторингу змін у

Здатність
проводити
моніторинг змін

Знання що
охоплюють
здатність
ідентифікувати
доступні
можливості в
особистій,
професійній
діяльності

Знати зміни у
законодавстві
та
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Класифікація
компетентностей за
НРК
орієнтуватися у
нормативних актах,
щоб забезпечувати
правомочність рішень

ЗК-11 - Здатність
працювати в
міжнародному
контексті та
використовувати
сучасні методи і
технології наукової
комунікації
державною та
іноземною мовами

ЗК-12 - Здатність
написання іноземною
мовою наукових творів
(наукова стаття, тези
конференції, наукова
доповідь, запит на
наукові гранти т о щ о )
та уміння перекласти з
іноземної мови наукові
твори різного змісту та
обсягу
З К - І З - Здатність
обґрунтувати власне
наукове дослідження,
визначити наукову
новизну, описати
теоретичне та
практичне значення.
Уміння кваліфіковано
відобразити результати
наукових досліджень у
наукових статтях та
тезах, опублікованих
як у вітчизняних та
міжнародних фахових
виданнях
ЗК-14 - Здатність
планувати та
вирішувати завдання
власного професійного
і особистісного

Знання

Уміння

Комунікація

орієнтуватися
у нормативних
актах

законодавстві,
орієнтуватися у
нормативних актах
для забезпечення
правомірності
рішень

законодавстві та
орієнтування у
нормативних актах
для забезпечення
правомірності
рішень

Теорій
міжнародного
співробітництв
а в професійній
діяльності на
основі поваги
національної
культури та
історії кожного
народу та
основних
інтересів
кожної країни
Знати основні
етапи та стадії
творчого
процесу,
розуміти роль
вірного
формулювання
мети та завдань

Здатність
використовувати
професійні зв'язки
для зміцнення
взаєморозуміння і
довіри між
країнами

Створення на
взаємній основі
якнайсприятливіш
их у м о в для
професійної
діяльності,
організація
технічної
співпраці,
запровадження
загальних
стандартів і
технологій
Володіти
стратегіями та
тактиками
творчого процесу

Знання що
охоплюють
здатність
обґрунтувати
власне наукове
дослідження,
визначити
наукову
новизну,
описати
теоретичне та
практичне
значення

Здатність грамотно
та точно
формулювати та
висловлювати свої
позиції, належним
чином їх
обґрунтовувати,
брати участь у
аргументованій
дискусії

Знання
здійснювати
критичний
аналіз,
оцінювати та

Структурувати
функціональні
алгоритми
зв'язків,
аналізувати

Здатність
породжувати щось
нове, раніше не
відоме, на основі
осмислення вже
накопиченого
досвіду та
формування нових
комбінацій знань,
умінь, продуктів
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Ефективно
обґрунтувати
власне наукове
дослідження,
визначити наукову
новизну, описати
теоретичне та
практичне
значення,
кваліфіковано
відображати
результати
наукових
досліджень у
наукових статтях
та тезах
Ефективно
формулювати
стратегію при
розв'язанні
проблем власного

Автономія та
відповідальність
у законодавстві
та орієнтуватися
у нормативних
актах для
забезпечення
правомірності
рішень у своїй
професійній
діяльності
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті

Здатність
висувати нові,
несподівані ідеї,
самостійне
продукування
іноземною
мовою

Здатність
вчитися,
володіти
знаннями,
аналізувати.
Уміти
кваліфіковано
відображати
результати
наукових
досліджень у
наукових
статтях та тезах

Самостійно
планувати та
вирішувати
завдання
власного

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація
компетентностей за
НРК
розвитку

ЗК-15 - Здатність
проводити
дослідження на різних
рівнях та брати участь
у всеукраїнських і
міжнародних
дослідницьких
колективах

СК-01 - Здатність до
розробки стратегій
розвитку діяльності
підприємств
готельного і
ресторанного
господарства на різних
рівнях і відповідних
рівнів проектів.

СК-02 - Готовність
застосовувати методи
аналізу, розробки,
пошуку рішень у
господарській
діяльності, і
оцінювати
ефективність процесів
підприємств
готельного і
ресторанного
господарства.

Знання

Уміння

синтезувати
нові та складні
ідеї в
прийнятті
управлінського
рішення

глобально
центричні
імпульси
поведінки
економічних і
соціальних
змінних
Уміння проводити
дослідження,
спрямовані на
визначення
інноваційного
потенціалу та
впровадження
результатів.

Комунікація
професійного і
особистісного
розвитку

Знати основні
Ефективно
етапи та стадії
формулювати
творчого
результати
процесу,
досліджень та
розуміти роль
керувати
вірного
критеріями
формулювання
раціональними
мети та
дослідженнями
завдань.
Знання теорій
міжнародного
співробітництв
а в професійній
діяльності
Спеціальні (фахові) компетентності
Сутність
Здатність виявляти Аргументувати
стратегії
власну позицію
і досліджувати
підприємства
множинність
щ о д о здійснення
стратегічного
аспектів вживання
та
планування на
категорії
стратегічного
підприємстві
плану;
«стратегія».
Визначати
структура
особливості
стратегічного
плану; процес і стратегії, що
етапи розробки відрізняють її від
поточного
стратегії
планування та
управління.
Аналізувати
фактори, які
впливають на зміст
стратегії
підприємства
Надання
Уміння працювати
Основні
керівництву
над джерелами
способи і
підприємства
економічної
прийоми
інформації, яка
інформації для
аналізу
необхідна
для
загальної
оцінки
господарської
прийняття
стану
діяльності;
управлінських
аналізованого
інформаційну
рішень; участь у
підприємства,
базу й
розробці заходів
динаміки його
особливості
щ о д о реалізації
розвитку; уміння
організації
встановлених
використовувати
аналізу
резервів;
участь у
дедуктивний
та
господарської
підвищенні
індуктивний
діяльності
кваліфікації
методи
готельно-
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Автономія та
відповідальність
професійного і
особистісного
розвитку

Здатність
проводити
дослідження на
різних рівнях та
брати участь у
всеукраїнських і
міжнародних
дослідницьких
колективах

Прийняття
управлінських
рішень у
типових
ситуаціях щодо
структури
стратегічного
плану та етапів
процесу
розробки
стратегії

Здатність
контролювати
діяльність
структурних
підрозділів
підприємства
щодо реалізації
резервів
підвищення
ефективності
його діяльності;
підготовка
пропозицій
щодо організації

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація
компетентностей за
НРК

Знання
ресторанних
підприємств

Автономія та
відповідальність

Уміння

Комунікація

дослідження
економічних явищ;
розрізняти
причини і наслідок
економічних
процесів на
підприємстві;
робити економічно
грамотні висновки;
формулювати
рекомендації з
реалізації
виявлених резервів
Здатність оцінити
ступінь ризику та
способи
реагування на
небезпеки й
загрози бізнесу

працівників
підприємства в
галузі аналітичної
роботи

взаємодії
керівників
підприємства з
органами
державної
влади, іншими
державними
органами,
підприємствами,
установами та
організаціями

Ефективна
стратегія
поведінки в
у м о в а х ризику що
дає змогу
с у б ' є к т а м ринку
успішно
здійснювати с в о ю
діяльність і
досягати
поставлених цілей
з найменшими
втратами
Навички адаптації
та впровадження
проектних рішень
у практичній
діяльності
підприємств

Здатність
самостійного
виявлення
схильності до
ризиків; аналізі
ризиків та їх
оцінюванні;
виборі та
застосуванні
методів
управління та
контролю

Використання
вітчизняного та
закордонного
досвіду розвитку
управління якістю
готельних послуг
для розроблення,
впровадження та
сертифікації
систем якості на
підприємстві

Здатність
самостійно
створювати
дієву системи
управління
якістю,
організації
проведення
сертифікації та
ліцензування
діяльності
підприємств
готельноресторанного

Визначення

Здатність

СК-03 - Здатність до
оцінювання
інноваційнотехнологічних ризиків
у готельному і
ресторанному бізнесі

Теоретичні
засади
стратегій
управління
ризиком

СК-04 - Здатність
здійснювати технікоекономічне
обґрунтування
інноваційних проектів
у готельній і
ресторанній індустрії
на різних рівнях.

Теоретичні
основи
управління
проектами
підприємств,
засвоєння
особливостей
їх реалізації у
готельному і
ресторанному
бізнесі

Здатність щодо
формування
цілісної системи
знань і вмінь
ефективного
здійснення
проектів на
підприємстві

СК-05 - Здатність
розробляти та
упроваджувати
нормативну
документацію щодо
стандартизації,
сертифікації та якості
готельного і
ресторанного продукту
і послуг.

Нормативноправові засади
здійснення
стандартизації,
сертифікації
готельних і
ресторанних
послуг та
ліцензування
діяльності

Здатність
формувати
систему
управління якістю
на підприємствах
готельноресторанного
господарства

Здатність
самостійно
аналізувати
ефективність
окремих
проектів,
розробляти
стратегію
інвестиційної
діяльності
підприємства

господарства
СК-06 - Готовність

Спеціалізовані

Провадження
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СВО ПУЕТ-2019
Класифікація
компетентностей за
НРК
використовувати
сучасні досягнення
науки і передової

Знання

Уміння

Комунікація

концептуальні
знання, які є
о с н о в о ю для
оригінального
мислення та
інноваційнодослідної
діяльності

дослідницької
та/або
інноваційної
діяльності в сфері
професійної
діяльності

інноваційного
потенціалу
підприємств
готельноресторанного
господарства т а
оцінювати
економічну
ефективність
впровадження
інновацій

СК-07 - Здатність
ставити завдання і
обирати методи
дослідження,
інтерпретувати та
представляти
результати наукових
досліджень у
готельному і
ресторанному бізнесі.

Основні
поняття та
категорії
наукової
методології
готельноресторанної
справи

Здатність
застосовувати
результати
наукових
досліджень и для
вирішення різних
проблем і питань,
пов'язаних з
організацією
обслуговування
споживача
готельноресторанних
послуг

Використання
набутих знань для
інформаційного
забезпечення
наукового процесу

СК-08 - Здатність до
розробки і
впровадження
інноваційних
технологій у готельноресторанному
господарстві.

Сучасні
досягнення
науки і
технології в
дослідженнях у
готельному і
ресторанному
бізнесі

Інноваційні
інформаційні
технологій в
процесах
обслуговування
споживачів

СК-09 - Здатність
ефективно

Сучасні
концепції

Здатність
використовувати
інноваційні
технології в
формуванні
оздоровчого
продукту,
обслуговуванні
туристів;
застосуванні нових
інформаційних
технологій
комплектування,
просування та
продажу
готельного
продукту;
формування знань
щодо новітніх
механізмів та
методів
управління
засобами
розміщення
Здатність
аналізувати і

технології у науководослідних роботах у
готельному і
ресторанному бізнесі.
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Сучасні
інтерактивні

Автономія та
відповідальність
самостійно
використовуват
и сучасні
досягнення
науки і
передової
технології у
науководослідних
роботах у
готельному і
ресторанному
бізнесі
Здатність до
самостійної
організації
науководослідної
роботи,
проведення та
систематизації
результатів
наукових
досліджень,
теоретикометодологічних
викладень та
узагальнень
Здатність до
самостійного
розроблення та
запровадження
інноваційного
готельноресторанного
продукту,
використання
інноваційних
технологій в
його
формуванні,
обслуговуванні
споживачів

Здатність
самостійно

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація
компетентностей за
НРК
використовувати на
практиці різні освітні
теорії та психологопедагогічні концепції в
сфері навчання.

Знання

Уміння

Комунікація

освіти,
психологопедагогічні
основи
організації
цілісного
освітнього
процесу

порівнювати
вітчизняні та
зарубіжні освітні
теорії та
психологопедагогічні
концепції в області
навчання

технології, методи,
ф о р м и організації
навчання студентів

СК-10 - Здатність
проектувати і
здійснювати освітній
процес з урахуванням
сучасної
соціокультурної
ситуації та рівня
розвитку особистості.

Методологічні
засади
педагогічного
проектування;
педагогічна
інтерпретацію
системи
пізнавальних
моделей; етапи
педагогічного
проектування
освітнього
процесу

Здатність добирати
основні принципи
педагогічного
проектування;
розв'язувати
основні
суперечності
розвитку сучасної
освіти;
проектувати
освітнє
середовище

Володіння
організаторськими

СК-11 - Визнання
принципів гуманізму
та етики, розуміння
соціальних і
екологічних наслідків
своєї професійної
діяльності і
необхідності
інтелектуальної
чесності, а т а к о ж
дотримання
професійних кодексів
поведінки.
СК-12 - Здатність
застосовувати різні
методи та
інструментарій
стратегічного
менеджменту для
прийняття науково
обґрунтованих
управлінських рішень і
уміння здійснювати
креативну розробку
комплексу стратегій
готелів та ресторанів
щодо просування їх
товарних бренді в, а

Методологічні
принципи
гуманізму та
етики

Здатність
розв'язувати
складні задачі і
проблеми, що
потребує
розуміння
соціальних і
екологічних
наслідків своєї
професійної
діяльності

Зрозуміле і
недвозначне
донесення власних
висновків, а т а к о ж
знань та пояснень,
щ о їх
обґрунтовують, до
фахівців і
нефахівців,
зокрема д о осіб,
які навчаються

Основні
способи і
прийоми
аналізу
господарської
діяльності;
сутність
стратегії,
процес і етапи
розробки
стратегії

Здатність
визначати
особливості
стратегії, що
відрізняють її від
поточного
планування та
управління.
Аналізувати
фактори, які
впливають на зміст
стратегії
підприємства;умін

Аргументувати
власну позицію
щ о д о здійснення
стратегічного
планування на
підприємстві

ня
використовувати
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?

координаційними,
управлінськими
компетенціями, що
забезпечують
організацію
діяльності вищого
навчального
закладу

Автономія та
відповідальність
розробляти
методичні
матеріали для
викладання та
формування
вмінь
проведення всіх
форм занять у
вищій школі
Здатність
самостійно
забезпечувати
виконання
розвиваючої,
координуючої,
управлінської
функції
викладача у
вищого
навчального
закладу;
здійснювати
саморозвиток,
самоосвіту,
самовиховання,
самоорганізацію
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв'язувати
задачі і
проблеми та
відповідати за
результати
своєї діяльності

Прийняття
управлінських
рішень у
типових
ситуаціях щодо
структури
стратегічного
плану та етапів
процесу
розробки
стратегії;
здатність
контролювати
діяльність
структурних

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація
компетентностей за
НРК
т а к о ж розробляти
стратегічні плани
щодо їх реалізації.

Знання

Уміння
дедуктивний та
індуктивний
методи
дослідження
економічних явищ;
розрізняти
причини і наслідок
економічних
процесів на
підприємстві;
робити економічно
грамотні висновки;
формулювати
рекомендації з
реалізації
виявлених резервів
Здатність щодо
формування
цілісної системи
знань і вмінь
ефективного
здійснення
проектів на
підприємстві

Комунікація

підрозділів
підприємства
щодо реалізації
резервів
підвищення
ефективності
його діяльності;

СК-13 - Уміння
визначати
конкурентоспроможніс
ть підприємств,
продукції та послуг,
ємність ринку та
проводити стратегічне
планування їх
діяльності.

Теоретичні
основи
управління
проектами
підприємств,
засвоєння
особливостей
їх реалізації у
готельному і
ресторанному
бізнесі

С К - 1 4 - Уміння
оцінювати ризики
реалізації
альтернативних
рішень.

Теоретичні
засади
управління
проектами
підприємств,
засвоєння
особливостей
їх реалізації у
готельному і
ресторанному
бізнесі,
стратегій
управління
ризиком

Здатність
формування
цілісної системи
знань і вмінь
ефективного
здійснення
проектів на
підприємстві,
оцінити ступінь
ризику та способи
реагування на
небезпеки й
загрози бізнесу

Н а в и ч к и адаптації
та впровадження
проектних рішень
у практичній
діяльності
підприємств

СК-15 - Знання
особливостей різних
теоретичних підходів
до розробки загальної
стратегічної д о к т р и н и
відповідно до

Теоретичні
основи
управління
проектами
підприємств,
засвоєння

Здатність щодо
формування
цілісної системи
знань і вмінь
ефективної
реалізації

Н а в и ч к и адаптації
та впровадження
стратегій
маркетингменеджменту
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Н а в и ч к и адаптації
та впровадження
проектних рішень
у практичній
діяльності
підприємств

Здатність
самостійно
аналізувати
ефективність
окремих
проектів,
розробляти
стратегію
інвестиційної
діяльності
підприємства,
вибирати та
застосовувати
методи
управління та
контролю
Здатність
самостійно
аналізувати
ефективність
окремих
проектів,
розробляти
стратегію
інвестиційної
діяльності
підприємства,
виявляти
схильності до
ризиків;
проводити
аналіз ризиків
Здатність
самостійно
аналізувати
ефективність
окремих
проектів,
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компетентностей за
НРК
специфіки цільових
ринків готельноресторанного сектору
економіки, а т а к о ж
необхідних складових
для реалізації
функціональних
стратегій маркетингменеджменту.
СК-16 - Знання змісту
та психологічних
особливостей
управління, к л ю ч о в и х
складових різних
стилів керівництва та
їх ефективності.

СК-17 - Знання
закономірностей
ефективної комунікації
на підприємстві; умов
забезпечення
позитивної мотивації
працівників.

С К - 1 8 - Знання
факторів, що можуть
спричинити
професійні
захворювання;
здатність
запроваджувати заходи
та засоби поліпшення
умов праці,
використовувати
науково обґрунтовані
методи і засоби
забезпечення безпеки,
збереження з д о р о в ' я і
працездатності
л ю д и н и у процесі
праці

Знання

Уміння

особливостей
їх реалізації у
готельному
бізнесі

стратегій
маркетингменеджменту

Методологічні
засади
психологічних
особливостей
управління,
особливостей
різних стилів
керівництва та
їх ефективність

Здатність
аналізувати і
порівнювати різні
стилі управління
та керівництва

Спеціалізовані
концептуальні
знання, які є
о с н о в о ю для
ефективної
комунікації в
організації;
умов
забезпечення
позитивної
мотивації
працівників
Спеціалізовані
концептуальні
знання
факторів, що
можуть
спричинити
професійні
захворювання,
які є основою
для здатності
запроваджуват
и заходи та
засоби
поліпшення
у м о в праці,
використовува
ти науково
обґрунтовані
методи і засоби
забезпечення
безпеки,
збереження

Здатність
аналізувати і
порівнювати
умови
забезпечення
позитивної
мотивації
працівників

Здатність
формування
цілісної системи
знань факторів, що
можуть
спричинити
професійні
захворювання, і
вмінь ефективного
здійснення заходів
поліпшення у м о в
праці
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розробляти
стратегію
мар кети нгменеджменту

управління та
керівництва,
володіння
організаторськими
5

координаційними,
управлінськими
компетенціями, що
забезпечують
організацію
діяльності
Сучасні методи
ефективної
комунікації в
організації; умови
забезпечення
позитивної
мотивації
працівників

Навички
застосовувати у
практичній
діяльності знання
ЩОДО

запровадження
заходів
поліпшення умов
праці,
використовувати
науково
обґрунтовані
методи і засоби
забезпечення
безпеки,
збереження
здоров'я і
працездатності
л ю д и н и у процесі
праці

Здатність
самостійно
аналізувати
ефективність
керівництва з
урахуванням
психологічних
особливостей
управління

Здатність
самостійно
використовуват
и методи
ефективної
комунікації у
готельному
бізнесі

Здатність
самостійно
проводити
аналіз умов
праці, науково
обґрунтовані
методи і засоби
забезпечення
безпеки,
збереження
здоров'я і
працездатності
людини

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація
компетентностей за
НРК

Знання

Уміння

здоров'я і
працездатності
людини у
процесі праці
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Автономія та
відповідальність
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Таблиця 3.
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час
за циклами підготовки.
Максимальний навчальний час
за циклами (акад. год./кредитів)

Цикл підготовки

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної
соціально-економічної підготовки (ОПОГСЕП)
1.2 Цикл професійної та практичної підготовки
(ОППП)
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної
соціально-економічної підготовки (ВПОГСЕП)
Вибірковий блок 1
2.2 Цикл професійної та практичної підготовки
(ВППП)
Вибірковий блок 1
Вибірковий блок 2
Вибірковий блок 3
Вибірковий блок 4
Вибірковий блок 5
3. Практична підготовка (ПП)
4. Підсумкова атестація (ПА)
Разом

34

1110/37
360/12
750/25
690/23
150/5

540/18

180/6
720/24
2700/90

Таблиця 4.
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за циклами
№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної соціально-економічної
підготовки
1.
Методологія і організація наукових досліджень
2.
Безпека: Охорона праці в галузі. Цивільний захист
3.
Психологія управління та конфліктологія
4. Основи лідерства
Цикл професійної та практичної підготовки
5. Інноваційні ресторанні технології
6. Інноваційні технології у готельному господарстві
7. Стратегічний менеджмент
8. Стратегічний маркетинг
9. Курсова робота зі спеціальності
Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної соціально-економічної
підготовки
Вибірковий блок 1
10. Світове готельне господарство (англійською мовою викладання)
Ділова іноземна мова в готельній і ресторанній справі
Цикл професійної та практичної підготовки
Вибірковий блок 1
11. Автоматизоване проектування об'єктів готельної індустрії
Концептуальне та логічне проектування готелів
Вибірковий блок 2
12. Міжнародні готельні ланцюги
Формування та реалізація готельних послуг
Вибірковий блок 3
13. Сучасні ресторанні тренди
Сервісологія
Вибірковий блок 4
14. Моделювання інноваційних процесів
Моделі і методи управління інноваційним процесом
Вибірковий блок 5
15. Інвестування в готельно-ресторанному господарстві
Управління розвитком туристичної дестинації
Практична підготовка
16. Переддипломна практика
Підсумкова атестація
17. Дипломний магістерський проект
18. Підсумкова атестація
Загальна кількість годин навчальних занять

Максимальна
кількість навч.
годин / кредитів
вивчення
дисципліни
1110/37
360/12
90/3
90/3
90/3
90/3
750/25
270/9
150/5
120/4
105/3,5
105/3,5
690/23
150/5

150/5
540/18
180/6

90/3

90/3

90/3

90/3
180/6
180/6
720/24
690/23
30/1

2700/90

