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фаховий молодший бакалавр

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Готельно-ресторанна справа – одна з перспективних
спеціальностей, орієнтована на комунікабельних та
активних юнаків і дівчат, які мають бажання реалізувати
себе у сфері гостинності.
Гостинність (Hospitality) – це сфера, до складу якої входять
готельний та ресторанний бізнес, індустрія розваг та
організації подій різного рівня, індустрія люксових брендів,
фінанси, подорожі, туризм, кулінарне мистецтво та інше.

Основна мета - підготовка сучасних
фахівців, здатних розв’язувати
типові спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сервісній,
виробничій, технологічній діяльності
суб’єктів готельного та ресторанного
бізнесу.

Якщо тебе захоплює необхідність
щоденної комунікації з великою
кількістю цікавих людей,
заводити нові знайомства,
подорожувати, представляючи
свій заклад на міжнародних
виставках, конкурсах, тобі
ідеально підходить спеціальність
241Готельно-ресторанна справа!

Посади, які можуть обіймати фахівці з готельноресторанної справи:

адміністратор торговельної зали;
метрдотель;
офіціант;
кухар;
завідувач підприємства громадського харчування;
завідувач готелю;
керівник підприємств, установ та організацій (директор готельного (ресторанного)
підприємства);
керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т.ін.), керуючий рестораном (кафе,
їдальнею і т. ін.);
керуючий готельним господарством (підприємством харчування);
завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.);
консьєрж готельного комплексу;
менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні), менеджер (управитель) підприємства
з приготування та постачання готових страв, менеджер (управитель) ресторану,
менеджер (управитель) систем харчової безпеки;
фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.), фахівець із готельної
справи, фахівець із ресторанної справи;
менеджер (управитель) у готельному господарстві.

Освітній процес
Однією з невід’ємних частин якісної освіти є наукова
та практична діяльність здобувачів освіти, яка дозволяє
сформувати основи самостійної професійної
діяльності, що суттєво підвищує якість підготовки
кадрів. У коледжі створено та налагоджено успішне
функціонування лабораторії ресторанного обслуговування,
діяльність якої спрямована на забезпечення практичного
навчання здобувачів освіти у відповідності з вимогами
українських освітніх стандартів та міжнародних освітніх
стандартів. Лабораторія ресторанного обслуговування
покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної
практичної роботи, забезпечити належний рівень процесу
отримання фахових компетенцій. Здобувачів освіти
залучають до активної участі у науковій і дослідницькій
діяльності для набуття відповідних hard- skills та soft- skills,
щоб разом із практиками опановувати інноваційні підходи
у сфері ресторанного бізнесу.

Обираючи спеціальність «Готельно-ресторанна
справа» в нашому коледжі, ви отримуєте:
можливість вивчення декількох іноземних мов;
навчання за дуальною формою навчання;
вивчення інноваційних цифрових технологій професійного
спрямування;
інтерактивні виїзні практичні заняття;
залучення до викладання представників і експертів у сфері
готельного та ресторанного бізнесу;
проведення майстер-класів та лекцій від професіоналів;
практика за кордоном;
можливість формувати власну освітню траєкторію,
віддаючи перевагу дисциплінам вільного вибору.

За період навчання набудете відповідних:
Hard skills:
володіння іноземними мовами;
економічна, юридична, письмова
грамотність;
здатність аналізувати дані і робити
висновки;
навички публічних виступів;
орієнтуватися в законодавстві;
здатність
надавати
якісне
обслуговування;
розуміння психології клієнтів та
ведення бізнесу.

Soft skills:
рішення комплексних
задач;
аналітичне мислення;
креативність;
емоційний інтелект;
вміння працювати в
команді;
сервісне мислення;
гнучке мислення;
вміння домовлятися.

Освітньо-професійна програма "Готельноресторанна справа" націлена на освоєння
сучасних принципів ведення готельноресторанного бізнесу, інноваційних
технологій ресторанного господарства,
прогресивних форм організації виробництва
та обслуговування, вивчення сучасного стану
ринку та потреб бізнесу у сфері HORECA,
створенні та бізнес-плануванні підприємства
готельного господарства, закладу
ресторанного господарства. Опанування
діючої законодавчо-нормативної бази з
питань функціонування підприємств, що
надають готельні та ресторанні послуги.

Зростимо в тобі успішного, конкурентного,
перспективного менеджера найприбутковішої сфери
людського життя!

