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Код 

дисципліни 

Назва дисципліни Опис дисципліни* 

1 Українська мова Функціональна стилістика і культура мовлення; 

практична стилістика і культура мовлення, стилістичні 

засоби фонетики; стилістичні засоби лексикології та 

фразеології; словотворчі засоби стилістики; 

сприймання чужого мовлення, відтворення готового 

тексту; відтворення готового тексту;морфологічні 

засоби стилістики; стилістика простих речень; 

стилістика складних речень; стилістика речень з 

різними способами вираження чужого мовлення; 

студентський проект удосконалення мовлення; 

риторика; сприймання чужого мовлення, створення 

власних висловлювань, діалогічне мовлення, 

монологічне мовлення 

2 Українська 

література 

Література 70-90-х років XIX ст. Українська література 

10- х років XX ст. Українська література 20-30-х років 

XX ст. Українська література за межами України. 

Еміграційна література. Українська література 40-50-х 

років XX ст. Українська література другої половини 

XX ст. - початку XXI ст. Українська проза другої 

половини XX- початку XXI ст. Постшістдесятництво. 

Традиція бароко в XX ст. Сучасна «молода» українська 

література 

3 Іноземна мова  Іноземна мова - невід’ємний елемент загальної 

культури, мова ділового спілкування. Я- представник 

української молоді. Дозвілля. Наша Батьківщина - 

Україна. Засоби масової інформації. 

4 Зарубіжна 

література  

Соціально-психологічна проза XIX століття. 

Література другої половини XIX та на межі ХІХ-ХХ 

століть. Література першої половини XX століття. 

Література другої половини XX століття. 

Постмодерністська проза останніх десятиліть XX 

століття. Література на межі ХХХХІ століть. 

5 Історія України  Вступ. Найдавніша історія України. Утворення і 

розвиток держави Київська Русь. Галицько-Волинська 

держава. Українські землі під владою Литви та Польщі 

(XIV- перша половина XVII ст.). Визвольна війна 

українського народу середини XVII ст. Утворення 

Козацької держави. Соціально-економічний та 

політичний розвиток України в другій половині XVII- 

XVIII ст. Українські землі під владою Російської та 

Австрійської імперії у першій половині XIX ст. 

Українські землі у другій половині XIX ст. Україна на 

початку XX ст. Україна в роки Першої Світової війни. 



Українська державність в 1917-1921 роках. Культура і 

духовне життя в Україні в 1917-1921 роках. Українська 

РСР в умовах нової економічної політики (1921- 1928 

рр.). Закріплення радянської влади в Україні (1929- 

1938 рр.) Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.  

Україна в роки Другої Світової Війни(1939-1945 рр.). 

Велика Вітчизняна Війна (1941-1945 рр.) Україна в 

перші повоєнні роки (1945- початок 50-х років). 

Україна в умовах політичної та економічної 

лібералізації суспільства (1953- 1964 рр.). Україна в 

період загострення кризи радянської системи (середина 

60 - початок 80-х років XX ст.). Розпад Радянського 

союзу і відродження незалежності України (1985-1991 

рр.). Україна в умовах незалежності. Етносоціальні та 

культурні процеси в Україні наприкінці XX на початку 

XXI ст. Україна в сучасному світі. Наш край у другій 

половині XX - на початку XXI ст. 

 Всесвітня історія  Вступ. Світ на початку XX ст. Перша світова війна. 

Повоєнне облаштування світу. Період повоєнної кризи 

та рнволюцій (1917-1923 рр.). період стабілізації в 

Європі та Північній Америці. Світ у період 

економічної кризи. Назрівання Другої світової війни. 

Друга світова війна. Міжнародні відносини (1945 роки 

- початок XXI ст.) Американський континент :США, 

Канада та Латинська Америка (1945 - початок XXI ст.). 

Країни Західної Європи (1945 роки - на початку XXI 

ст.). Країни центральної та східної Європи (1945- на 

початку XXI ст.). Країни Азії та Африки (в другій 

половині XX ст. - на початку XXI ст.). Розвиток 

культури (1945 роки - початок XXI ст.). 

6 Людина і світ  Вступ. Соціалізація особистості. Стереотипи та 

упередження. Конфлікти. Соціум (суспільство людей). 

Соціальна мобільність. Права, свободи та 

відповідальність. Громадянське суспільство. Політичні 

інститути і процеси. Демократія. Засоби масової 

інформації. Нація. Полікультурність. Україна і світ. 

7 Математика  Вступ. Функції, їхні властивості та графіки. Степенева, 

показникова та логарифмічна функції. 

Тригонометричні функції. Рівняння, нерівності та їхні 

системи. Похідна та її застосування. Інтеграл та його 

застосування. Елементи теорії ймовірностей та 

математичної статистики. Систематизація та 

узагальнення факторів і методів планіметрії. Вектори 

та координати у просторі. Паралельність прямих і 

площин у просторі. Перпендикулярність прямих і 

площин у просторі. Многогранники. Об’єми та площі 

поверхонь многогранників. Тіла та поверхні обертання. 

Об’єми тіл обертання та площі їх поверхонь. 

8 Фізика  Механіка: кінематика, динаміка, закони збереження. 

Молекулярна фізика і термодинаміка: властивості 

газів, рідин, твердих тіл, основи термодинаміки. 

Електричне поле, електричний струм: електричне поле, 



закони постійного струму, електричний струм в різних 

середовищах. Електромагнітне поле: магнітне поле, 

електромагнітна індукція. Коливання та хвилі: 

механічні коливання та хвилі, електромагнітні 

коливання та хвилі. Оптика та основи теорії 

відносності. Атомна і ядерна фізика: Хвильова оптика, 

елементи квантової фізики і теорії відносності, фізика 

атомного ядра та елементарних частинок. 

9 Астрономія  Предмет астрономії. Її розвиток та значення в житті 

суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в 

астрономії. Основи практичної астрономії. Методи та 

засоби астрономічних спостережень. Сонячна система. 

Сонце - найближча зоря. Основні відомості про Сонце. 

Будова Сонця. Відстань до зірок. Звичайні зорі. 

Подвійні зорі. Фізично змінні зорі. Еволюція зір. 

Нейтронні зорі. Чорні діри. Будова та еволюція 

Всесвіту. Життя і Всесвіті. 

10 Біологія  Вступ. Молекулярний рівень організації життя: 

неорганічні речовини живих організмів, органічні 

речовини живих організмів. Клітинний рівень 

організації життя: структура клітини і її компонентів, 

клітини як цілісна система, тканини. Організмовий 

рівень організації життя: неклітинні форми життя і 

одноклітинні організми, багатоклітинні організми, 

закономірності спадковості і мінливості, генотип як 

цілісна система, генетика в житті і діяльності людини, 

індивідуальний розвиток організмів і їх поведінка. 

Надорганізмові рівні організації життя: популяція та 

екосистеми, біосфера, її структурні компоненти і 

значення. Історичний розвиток органічного світу: 

система органічного світу як відображення його 

історичного розвитку. 

11 Географія  Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. 

Методи досліджень. Видатні географи світу. Загальна 

економіко-географічна характеристика світу: 

політична карта світу; населення світу; кількість, 

відтворення, демографічні процеси, міграції; взаємодія 

суспільства і природи; світове господарство; глобальні 

проблеми людства. Регіони та країни світу: країни 

Європи; країни Азії; країни Північної Америки, СІЛА; 

країни Латинської Америки; країни Африки. 

12 Хімія  Повторення питань курсу хімії основної школи, 

неметалічні елементи та їх сполуки, металічні 

елементи та їхні сполуки, органічні сполуки, хімія і 

життя. 

13 Інформатика  Основні поняття інформатики. Програмне 

забезпечення ПК: системне програмне забезпечення, 

файлова система, операційна система Windows. 

Сервісне програмне забезпечення. Текстовий 

процесор. Комп'ютерні презентації та публікації: 

створення й показ комп'ютерних презентацій, основи 

створення комп'ютерних публікацій. Служба 



Інтернету: електронна пошта, інтерактивне 

спілкування. Інформаційні технології у навчанні. 

Основи програмування: засоби візуальної розробки 

програм, основи структурного програмування. Система 

обробки табличної інформації: електронні таблиці, 

табличний процесор,аналіз даних у середовищі 

табличного процесора. Бази даних. Основи 

інформаційної безпеки. Інформаційні технології у 

проектній діяльності: основи веб-дизайну, 

автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів, 

інтегроване використання засобів обробки 

документів,спільна робота з документами, розробка 

проекту з використанням кількох інформаційних 

технологій. 

14 Фізична культура  Баскетбол, волейбол, ганбол, гімнастика: стрибки, 

лазіння, рівновага, акробатика,виси та упори, елементи 

художньої гімнастики,ритмічна гімнастика та аеробіка, 

смуга перешкод, вправи на тренажерах, колове 

тренування, атлетична гімнастика; підтягування, 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, нахил 

вперед з положення сидячи,стрибкі зі скакалкою. Легка 

атлетика: біг, метання, стрибки. Футбол:вправи з 

елементами футболу для розвитку фізичних якостей, 

елементи техніки та дій у нападі і захисті 

15 Захист Вітчизни  Тактична підготовка: основи загальновійськового бою, 

солдат в бою, озброєння та бойова техніка родів військ, 

сухопутніх військ. Вогнева підготовка: основи 

стрільби із стрілецької зброї, стрілецька зброя та 

поводження з нею, догляд і зберігання; прийоми і 

правила стрільби із стрілецької зброї, ручні осколкові 

гранати та поводження з ними, догляд і зберігання; 

прийоми і правила метання ручних гранат. Статути 

Збройних Сил України: військовослужбовці та 

відносини між ними. Стройова підготовка: загальні 

положення. Стройового статуту Збройних Сил 

України, стройові прийоми і рух без зброї та із зброєю, 

виконання військового вітання, вихід із строю та підхід 

до начальника. Військова топографія: орієнтування на 

місцевості. Прикладна фізична підготовка: гімнастика, 

прискорене пересування та легка атлетика, подолання 

перешкод, основи самозахисту. Військово-медична 

підготовка: організація надання першої медичної 

допомоги в бою, реанімація потерпілих. Основи 

цивільного захисту: нормативно-правова база 

цивільного захисту, надзвичайні ситуації, захист 

населення від надзвичайних ситуацій, основи 

рятування та інших невідкладних робіт. 

Військовоспортивне свято, резерв часу 

 Медико-санітарна 

підготовка  

Нормативно-правова база щодо захисту життя та 

здоров’я людини. Перша медична допомога при 

травмах і нещасних випадках: Значення першої 

допомоги і правила її надання. Призначення першої 



допомоги. Табельні і підручні засоби для надання 

першої допомоги. Аптечка швидкої допомоги. Перша 

допомога при гострих захворюваннях. Догляд за 

хворими. Основи навчання щодо здоров’я людини і 

його охорони. 

1 Нормативна частина 

1.1 Цикл гуманітарної та соціально – економічної підготовки 

1 Основи 

філософських 

знань  

Гуманітарний зміст історії виникнення і розвитку 

філософії: втуп; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу філософія 

середніх віків та епохи Відродження; філософія Нового 

часу; Філософія ХІХ-ХХ ст.; філософська думка в 

Україні. Онтологія і гносеологія: проблеми буття у 

філософії; духовний вимір людського буття; основи 

філософського вчення про розвиток; основний зміст 

пізнавальної діяльності. Соціально філософія: 

філософський аналіз суспільства; філософська 

концепція людини; цінності в житті людини і 

суспільства 

2 Історія України  Українська РСР в умовах нової політичної політики 

(1921- 1928). Закріплення радянської влади в Україні 

(1929-1939). Західноукраїнські землі у міжвоєнний 

період (1921-1939). Україна в роки Другої світової 

війни (1939-1945). Україна в перші повоєнні роки 

(1945- поч.50-х рр.). Україна в умовах політичної та 

економічної лібералізації суспільства (1953- 1964). 

Україна в період загострення кризи радянської системи 

(сер.60-х - на поч.80-х рр.). Відновлення незалежності 

України та розпад Радянського Союзу (1985- 1991). 

Україна в період незалежності. Етнсоціальна та 

культурні процеси в Україні наприкінці XX- на поч. 

ХХІ ст. Україна в сучасному світі. Наш край у другій 

половині XX - на поч. ХХІ ст. 

3 Українська мова за 

професійним 

спрямуванням  

Культура професійного мовлення. Лексичні форми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Морфологічні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. Синтаксичні норми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Складання професійних документів. 

4 Культурологія  Основи культурології: культурологія як наука і 

навчальна дисципліна; предмет і завдання вивчення 

курсу; ґенеза культури та основні культурологічні 

парадигми про її вимоги, типи та етапи розвитку; 

природа і культура; культура і цивілізація. Основи 

культурогенезу: специфіка культури первісного 

комплексу та ранніх державних утворень Близького і 

Далекого Сходу; феномен античної культури; основні 

тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в 

Західній Європі; передумови формування української 

культури, її розвиток. Основи культурософії: світовий 

культурний процес XX ст. і культура України в його 

контексті; етнічні культури в умовах глобалізації; 



діяльнісний підхід у культурології; взаємодія і 

національна самобутність народів. 

5 Основи психології Поняття психології. Психологія особистості: 

характеристика характерів, темпераментів. Соціальна 

психологія. Психоаналіз. Когнітивна підструктура 

особистості. Пізнавальні процеси, їх індивідуальні 

особливості, методи діагностики рівня розвитку, 

методи підвищення ефективності. Міжособистісні 

стосунки в групі. Різновиди спілкування, його функції. 

6 Соціологія  Теоретико-методологічні та історичні засади 

соціології: вступ до соціології; соціологія - наука про 

суспільство; розвиток соціологічної думки; 

соціологічні дослідження - джерело соціальної 

інформації. Людина і суспільство: суспільству: 

сутність та суперечливість розвитку; етносоціологія; 

соціологія особистості та освіти; соціологія сім'ї та 

молоді; соціальні зміни та суспільні рухи. Види 

соціальних інститутів: соціологія праці та управління; 

соціологія релігії. 

7 Правознавство  Основи конституційного права України: Загальна 

характеристика конституційного права як провідної 

галузі права України. Основи теорії держави та права: 

Держава як соціальний інститут; теорія права, 

правовідносини. Основи публічного права: основи 

адміністративного права України; основи 

кримінального права України. Основи приватного 

права: основи цивільного права України; зобов'язальне 

право; спадкове право; основи сімейного права 

України; основи трудового права; Трудова дисципліна, 

матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору. 

8  Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням  

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. 

Робота з текстами за професійним спрямуванням. 

9 Етика й естетика Поняття етики. Теорії етики, їх розвиток. Проблеми 

походження та природи моралі, основні етапи 

історичного розвитку. Загальна структура моралі та її 

основні елементи. Моральні засади міжлюдських 

відносин. Мораль і спільноти. Види основних етичних 

норм. Співвідношення матеріальних і духовних 

цінностей. Проблеми функціонування моралі як 

цілісної системи. Моральна свобода та моральна 

відповідальність особи. Структура естетичного знання. 

Естетичне та його основні форми. Естетична 

свідомість та її основні форми. Специфіка та види 

естетичної діяльності. Етична культура сервісу. 

Значення моральних цінностей. Поняття естетики. 

Технічна естетика і дизайн. Естетична культура 

сервісу. 

10 Друг іноземна 

мова за професій- 

ним спрямуванням  

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. 

Робота з текстами за професійним спрямуванням. 



11 Фізичне виховання  Ігрові види спорту: Загальна фізична підготовка; 

Волейбол; Баскетбол; Ганбол. Неігрові види спорту: 

Гімнастика. 

1.3 Цикл природничо-наукової підготовки 

1 Вища математика  Елементи вищої алгебри: Комплексні числа; 

Тригонометрична і показникові форми комплексних 

чисел. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії: 

Матриці. Основні поняття; Алгебраїчні рівняння; 

Система трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими; 

Вектори; Рівняння лінії. Елементи диференціального та 

інтегрального : Границя функції; Дослідження функції 

за допомогою похідних; Невизначений інтеграл. 

Методи інтегрування; Застосування визначних 

інтегралів. Диференціальні рівняння: Основні поняття 

та означення; Лінійні диференціальні рівняння 

першого порядку; Економічні задачі, що приводять до 

диференціальних рівнянь; Лінійні однорідні 

диференціальні рівняння другого порядку 3 

постійними коефіцієнтами. Елементи теорії 

ймовірностей та математичної статистики: Випадкові 

події. Ймовірність події. Дії на подіями ті їх 

ймовірностями. 

2 Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка  

Вступ. Теоретичні основи інформатики. Операційна 

система Windows. Текстовий процесор MS Office Word 

для Windows. Табличний процесор MS Excel для 

Windows. СКБД MS Access. Комп'ютерні мережі і 

телекомунікації. Основи алгоритмізації. Основи 

програмування алгоритмічною мовою високого рівня 

Turbo Паскаль 

3 Економічна теорія Поняття з теорії економіки; знання економічної 

концепції провідних економічних шкіл та напрямків 

економічної теорії, змісту та механізму дії економічних 

законів, тенденцій та явищ в економіці; знання 

законодавства України, що регулює базисні економічні 

відносини. 

4 Безпека 

життєдіяльності  

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина 

як елемент системи «людина-життєве середовище». 

Джерела небезпеки життєдіяльності людини иа 

породжені ни фактори. Безпека життєдіяльності в 

умовах надзвичайних ситуацій. Організація і 

управління безпекою життєдіяльності. 

5 Екологія  Основні поняття екології. Сучасні уявлення про 

біосферу. Екосистеми та їх характеристика. Кругообіг 

речовин і трансформація енергії в екосистемах. 

Класифікація забруднень довкілля. Антропогенне 

забруднення атмосферного повітря та його негативні 

наслідки. Антропогенне забруднення природних вод та 

його негативні екологічні наслідки. Антропогенне 

забруднення ґрунтового покриву та його негативні 

наслідки. Роль та характеристика природних ресурсів. 

6 Основи охорони 

праці  

Закон України «Про охорону праці». Кодекс законів 

про працю. Основні положення. Міжнародні норми в 



галузі ОП. Правове і нормативне регулювання охорони 

праці. Державний нагляд і суспільний контроль за 

дотриманням законодавства з ОП. Виробничий 

травматизм та проф. захворювання, аналіз причин та 

засоби по їх попередженню. Мікроклімат, освітлення 

виробничник приміщень. Вимоги до санітарного 

контролю за станом повітря робочої зони. Негативні 

чинники виробничого середовища. їх оцінка. 

Нормування негативних чинників в атмосфері. 

Електромагнітні поля та випромінювання 

радіочастотного діапазону. Прилади для вимірювань, 

методи контролю. Іонізуюче випромінювання. 

Виробничі джерела, класифікація і основні 

характеристики, норми радіаційної безпеки. 

Електробезпека. Дія електричного струму на організм 

людини. Електричні травми. Основні поняття та 

визначення пожежної безпеки, складові та загальна 

схема. Безпечна експлуатація електроустановок, 

електрозахисті заходи і засоби. 

7 Інформаційні 

системи в 

готельно-

ресторанному 

господарстві 

Склад і структура інформаційних систем технологій в 

готельно-ресторанному господарстві. Організація 

інформаційної бази системи оброблення інформації. 

Організаційно – методичні основи створення і 

функціонування інформаційних систем у діяльності 

готелів і ресторанів . Автоматизація розрахунків зі 

складання бізнес – планів. Автоматизація розрахунків з 

дослідження ринку та попиту на товари. Автоматизація 

розрахунків із закупівлі товарів, обліку їх надходження 

від постачальників. Автоматизація розрахунків з 

продажу товарів, контролю та аналізу її збуту. 

Автоматизація розрахунків з обліку наявності та руху 

товару на складах. Організація, характеристика 

електронного ринку 

8 Економіка 

підприємства 

техніко-економічних показників роботи підпри- 

ємства,  планування потреби в матеріально-технічних 

ресурсах, використан-ня ресурсів на підприємстві, 

знати принципи розрахунку оплати праці, прибутку, 

собівартості продукції,  шляхи зниження собівартості 

продукції і підвищення прибутковості на підприємстві 

 Цикл професійної та практичної підготовки 

1 Організація та 

технологія 

обслуговування в 

готелях 

Історія розпитку світового готельного господарства. 

Теорія розвитку готельного господарства України. 

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. 

Фактори, що впливають на типізацію готельного 

господарства, Характеристики основних типів засобів 

розміщення. Характеристика підприємств готельного 

господарства для відпочинку. Характеристика 

лікувально-оздоровчих підприємств готельного 

господарства. Сучасний підхід до класифікації 

підприємств готельного господарства. Класифікація 

підприємств готельного господарства України. 

Культура обслуговування в готельному господарстві. 



Функціональна організація приміщень підприємств 

готельного господарства. Організація приміщень 

житлової групи. Організація нежитлових груп 

приміщень підприємства готельного господарства. 

2 Організація та 

обслуговування в 

закладах 

ресторанного 

господарства 

Основні типи закладів та їх класифікація відповідно до 

різних ознак. Сучасні формати закладів ресторанного 

господарства. 

Номенклатура послуг і загальні вимоги до їх надання в 

закладах ресторанного господарства. Напрями 

розширення послуг. Склад матеріально-технічної бази 

для організації процесів обслуговування: приміщення, 

засоби та предмети праці. 

Види, методи та форми обслуговування споживачів. 

Структура процесу обслуговування споживачів 

офіціантами. Послідовність, способи та техніка 

подавання страв і напоїв при індивідуальному та 

гуртовому обслуговуванні.  

Види банкетів і прийомів та їх класифікація. Структура 

підготовчого процесу. Правила зустрічі гостей, 

подавання аперитиву та розміщення гостей. Банкети 

поза межами ресторану. Кейтеринг-сервіс та етапи 

його розвитку різновиди кейтерингу і його 

класифікація згідно з різними ознаками. 

Характеристика послуг з кейтерингу. Створення 

рекламної кампанії з кейтеринг-послуг. Формування 

портфеля кейтеринг-послуг. Розрахунок показників 

ефективності здійснення кейтеринг-послуг. 

Теоретичні основи проектування процесу 

обслуговування. Система обслуговування, її основні 

параметри та якісні характеристики. Аналіз систем 

обслуговування. Організація та проектування процесу 

обслуговування зосередженого та розосередженого 

контингенту споживачів 

3 Будівлі та 

обладнання готелів 

Основні поняття будівельного проектування. державні 

будівельні норми та стандарти. 

Вихідні данні для проектування. . Основи інженерного 

обладнання будівель. Функції замовника. Експлуатація 

та ремонт будівель. Авторський й технічний нагляд. 

Об'ємно-планувальні рішення підприємств готельного 

господарства. Характеристика різних типів та 

категорій номерів. Основні вимоги до організації 

номерного фонду. Приміщення для побутового 

обслуговування на поверсі. Організація приміщень для 

побутового обслуговування на поверсі. 

4. Гігієна і санітарія в 

підприємствах 

готельно-

ресторанного типу 

Гігієнічні вимоги до планування, будівництва та 

експлуатації закладів готельно-ресторанного 

господарства. Гігієнічні вимоги до якості води, 

повітря, освітлення, санітарного стану підприємства. 

Експертиза харчових продуктів, показники якості, 

правила прийомів кулінарної обробки, умови реалізації 

готової продукції. 

Сучасні відомості про харчові отруєння, кишкові 



інфекції та гельмінтози, заходи їх попередження. 

5 Естетичне 

оформлення 

готелів та 

ресторанів 

Архітектура та інтер'єр у готельно-ресторанному 

господарстві.  Складові формування сучасного 

інтер'єру підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Кольори в інтер'єрі. 

Основні елементи номера. Типи та категорії номерів. 

Характеристика різних типів та категорій номерів. 

Дизайн торгівельних приміщень закладів ресторанного 

господарства. 

6 
Бухгалтерський 

облік 

 

Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Види 

доходів і витрат, визначення фінансового результату. 

Облік виробничої діяльності закладів ресторанного 

господарства. Облік собівартості реалізації, доходів і 

фінансових результатів операційної діяльності закладів 

ресторанного господарства. Облік грошових коштів, 

кредитних та розрахункових операцій. Облік 

матеріальних і нематеріальних необоротних активів. 

Облік витрат на оплату праці і розрахунків з 

працюючими. Фінансова звітність закладів 

ресторанного господарства. 

7 Стандартизація в 

готелях та 

ресторанах 

Основи теорії стандартизації і сертифікації послуг. 

Державна система стандартизації. Система 

сертифікації підприємств готельного та ресторанного 

бізнесу. Ліцензування підприємств готельного та 

ресторанного бізнесу. 

Основні положення метрології, стандартизації і 

сертифікації щодо якості сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції. 

Засоби вимірювання, єдність вимірювань, кваліметрія. 

категорії і види нормативних документів, основні 

правила стандартизації і УкрСЕПРО. 

Елементи теорії пізнання. Основи теорії вимірювань. 

Метрологічне забезпечення виробництва. Кваліметрія, 

вимірювання якості. Теоретичні основи стандартизації. 

Державна система стандартизації та УкрСЕПРО. 

Законодавча метрологія і стандартизація, міжнародне 

співробітництво. 

8 Основи 

менеджменту 

Загальна характеристика менеджменту готельного 

господарства. Проблеми розвитку менеджменту 

вітчизняних підприємств готельного господарства. 

Особливості управління підприємствами готельного 

господарства. Форми управління господарською 

діяльністю в підприємствах готельного господарства. 

Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу 

підприємств готельного господарства. Організаційний 

менеджмент. Особливості формування, 

функціонування та розвитку системи управління 

організацією; інтегрована сукупність управлінських 

відносин у системах ресторанного господарства; 

управлінські заходи із удосконалення роботи кожного 

підрозділу закладу (підприємства) ресторанного 

господарства  відкритої організаційно-технічної та 



соціально-економічної системи; підсистеми закладу 

(підприємства) ресторанного господарства. 

9 Охорона праці в 

галузі 

Система управління охороною праці. Процеси 

взаємодії людини з виробничими факторами. Аналіз 

потенційно-небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів, заходи для зменшення їх впливу. 

Техніка безпеки. Пожежна профілактика. безпечних 

умов праці, збереження здоров'я та матеріальних 

цінностей, організації практичної роботи на 

виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують: 

виконання законодавчих положень і вимог 

нормативно-технічної документації, безпеку 

технологічних процесів експлуатації устаткування  

закладах  готельно- ресторанного господарства. 

10 Основи маркетингу Особливості застосування маркетингу в готельному та 

ресторанному господарстві. Маркетингові 

дослідження: методологія і практика їх проведення у 

готельному та ресторанному господарстві. 

Маркетингові дослідження: аналіз кон'юнктури ринку 

та можливостей підприємств готельного та 

ресторанного господарства. Товарна політика 

підприємств готельного та ресторанного господарства. 

Цінова політика підприємств готельного та 

ресторанного господарства. Політика розповсюдження 

продукції (послуг) підприємств готельного та 

ресторанного господарства. Комунікаційна політика 

підприємств готельного та ресторанного господарства. 

Стратегія маркетингу підприємств готельного та 

ресторанного господарства: роль, зміст, етапи 

планування. Стратегія маркетингу підприємств 

готельного та ресторанного господарства; розробка 

програми. 

 Практична підготовка 

 Практичне 

навчання 

Ознайомлення з типами і класами підприємств 

готельного та ресторанного господарства. Вивчення 

структури підприємств, типів підприємств, їх 

класифікація, організація та технологія обслуговування 

на підприємствах готельного та ресторанного 

господарства. Ознайомлення із сучасним обладнанням, 

оволодіння професійними вміннями і навичками, а 

також готовності до самостійної професійної 

діяльності. Одержання навичок роботи професій: 

офіціантів, кухарів, барменів. Отримання навиків 

робочих професій: портьє, покоївок, консьєржів, 

чергових поверху. Знання та уміння з аналізу та 

реалізації технологічних процесів, циклів та операцій 

для забезпечення ефективного виробництва і 

споживання готельних та ресторанних послуг 

відповідно до міжнародних стандартів якості та 

гостинності. 

2 Вибіркова частина 

2.1 Цикл природничо-наукової підготовки 



1 Ділова іноземна 

мова в готелях і 

ресторанах 

Лексичний мінімум регіональних та соціальних 

відмінностей між Україною та країною, мову якої 

вивчають. Вивчаюче читання визначеною кількістю 

невідомих слів (із використанням словника). 

Абревіатури іншомовних фахових термінів у певній 

професійно-орієнтованій галузі. Структура діалогу 

загальнонаукового характеру. Особливості діалогу 

професійно-орієнтованого характеру. Лексичний 

мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі 

звертання, ввічливості,  згоди тощо. Мовно-

культурологічний аспект. Лексико-граматичний 

мінімум забезпечення та рівень проведення 

презентацій. 

2 Друга ділова 

іноземна мова в 

готелях і 

ресторанах 

Іншомовні особливості ділового листування: лексика, 

граматика, синтаксис, діловий етикет, 

культурологічний аспект. 

Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. Методика 

пошуку нової інформації в іншомовних джерелах.  

Дослідження друкованої іншомовної оригінальної 

літератури та розширення лексико-граматичних 

навичок. Методи і лінгвістичні особливості анотування 

та реферування іншомовних джерела. Пошук 

інформації у мережі Інтернет за методом ключових 

слів. Основи перекладу професійно-орієнтованих 

джерел. Комп'ютерний переклад великих обсягів 

іншомовної інформації. Лексичний мінімум 

комп'ютерних (інформаційних) технологій. 

 Цикл професійної та практичної підготовки 

1 Кулінарне 

мистецтво 

Види та системи харчування; інноваційні технології 

приготування страв; основні поняття високої кулінарії; 

види, застосування спецій, прянощів та вміння 

створювати ароматичні композиції прянощів; 

особливості приготування страв різних країн та 

народів; основи молекулярної кухні; створення 

композиції страв; основні прийоми карвінгу. 

2 Організація 

виробництва 

Структура виробничою процесу і його класифікація. 

Оперативне планування закладів. Виробнича програма 

та методи розрахунку. Види меню та їх застосування в 

різноформатних закладах. Планування та інженерінг 

меню. Форми організації виробництва та перспективи 

їх розвитку в закладах ресторанного господарства. 

Організація забезпечення закладів ресторанною 

господарства продовольчими товарами та засобами 

матеріально-технічного призначення; особливості 

договірних відносин. Організація прийняття товарів. 

Умови і способи зберігання продовольчих товарів. 

Організація транспортно-експедиційних операцій і 



транспортного господарства. Організація виробництва 

напівфабрикатів та готової до споживання кулінарної 

продукції. Виробничо-торговельна структура закладу 

ресторанного господарства. Здійснення бракеражних 

процесів. 

3 
Устаткування 

закладів 

готельного і 

ресторанного 

господарства 

Класифікація та призначення устаткування 

підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Механічне устаткування. Теплове устаткування. 

Холодильне устаткування. Торговельне устаткування. 

Процеси механічної, теплової, холодильної обробки 

харчових продуктів. 

4 Технологія 

приготування їжі 

Харчування людини як медико-біологічна та 

соціально-економічна проблема. Вплив харчування на 

функціонування основних систем організму людини. 

Сучасні погляди на роль білків, амінокислот та наукові 

основи їх нормування у раціонах харчування. Сучасні 

погляди на роль ліпідів та жирних кислот і наукові 

основи нормування їх у раціонах харчування. Сучасні 

погляди на роль вуглеводів та наукові основи їх 

нормування у раціонах харчування. Сучасні погляди на 

роль вітамінів і мінеральних речовин та проблема 

забезпечення ними  організму. Виробництво 

напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів із овочів, 

грибів і плодів. Технологія страв із круп, бобових і 

макаронних виробів. Технологія борошняних страв і 

кулінарних виробів. Технологія супів. Технологія 

холодних страв і закусок. Технологія солодких страв. 

Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів із молочних продуктів. Технологія 

напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів із яєць. 

Виробництво напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів із м'яса, м'ясопродуктів. 

Виробництво напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів із птиці, пернатої дичини і кролів. 

Виробництво напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів із риби, морепродуктів і раків. Технологічні 

вимоги до меню для різних типів підприємств і 

контингентів споживачів. 

5 Барна справа Класифікація, особливості функціонування барів, їх 

місце в структурі управління підприємствами 

ресторанного господарства. Обладнання, інвентар, 

спеціальний посуд, методи та прийоми роботи з ними. 

Класифікація алкогольних та безалкогольних напоїв. 

Особливості виробництва алкогольних і 

безалкогольних напоїв. Основи складання винної 

карти. Правила і методи зберігання та подавання 

алкогольних напоїв. Особливості поєднання страв із 

напоями, правила дегустації напоїв. Класифікація 

барної продукції, прейскуранти, види алкогольних і 

безалкогольних напоїв, коктейлі, технологія їх 

приготування, оформлення, подавання. Приготування 

кавових напоїв, кавове устаткування. Особливості 



обслуговування за барною стійкою. 

6 Управління якістю 

продукції та послуг 

готельно-

ресторанного 

господарства 

Наукові основи управління якістю готельних та 

ресторанних послуг. Вітчизняний та закордонний 

досвід розвитку управління якістю. Механізм та 

процес управління якістю на підприємствах готельного 

та ресторанного господарства. Система управління 

якістю послуг підприємств готельного та ресторанного 

господарства. Організація контролю якості готельних 

та ресторанних послуг. Ефективність управління 

якістю послуг на підприємствах готельного та 

ресторанного господарства. Управління якістю 

продукції ресторанного господарства на різних рівнях. 

Контроль якості продукції ресторанного господарства. 

Організація лабораторного контролю якості продукції 

ресторанного господарства. Лабораторні дослідження 

якості продукції ресторанного господарства. Методи 

аналізу безпеки продовольчої сировини. 

Органолептична та сенсорна оцінка якості харчових 

продуктів. 

 
Примітка:  

* в графі «Опис дисципліни» як правило, зазначається перелік тем по даній дисципліні 

 

Завідуюча відділенням інфраструктури                                 Драганова О. І. 


