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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Світовий туризм завдяки стрімким 

темпам свого розвитку перетворився на досить прибуткову галузь економіки: 

соціальний, політичний та економічний прогрес зробив туристичні послуги 

доступними широким верствам населення. Тому одним із пріоритетних завдань 

економічного розвитку країни урядом визначено розвиток вітчизняного 

туристичного ринку (Закон України „Про Туризм”, Державна програма 

розвитку туризму), що неможливо без вирішення проблеми кадрового 

забезпечення підприємств готельного господарства. З цією метою в системі 

професійної освіти країни створено (2004 р.) окремий напрям підготовки 

„Готельне господарство” (з 2010 р. – „Готельно-ресторанна справа”).  

Наразі вітчизняний ринок готельних послуг, на жаль, переживає складні 

часи, що зумовлено низкою причин, серед яких називається й недостатня 

забезпеченість кваліфікованими фахівцями.  

Відзначимо, що кадрові проблеми на підприємствах готельного 

господарства детерміновані низкою чинників і об’єктивного, і суб’єктивного 

характеру, зокрема, недостатнім рівнем розвитку теорії. Кількість наукових 

доробок у галузі професійної освіти в готельному господарстві настільки 

незначна, що ми можемо говорити лише про окремі дослідження: вивчення 

особливостей цього процесу (М. А. Морозов, М. Е. Немоляєва, І. О. Рябова); 

забезпечення принципів його неперервності та наступності (А. В. Віндюк); 

навчально-методичного забезпечення (І. А. Абдулліна); визначення сутності 

професійної компетентності цих фахівців та умов її формування (Д. Є. Ем, 

М. Є. Курдакова, Г. Р. Наумова, В. В. Полуда, К. О. Стародуб, Т. Л. Тимохіна, 

К. В. Трофімук та ін.); формування їхньої конкурентоспроможності 

(Н. А. Журанова, Н. В. Корнейченко); визначення змісту та організація їх 

практичної підготовки (Л. І. Поважна). 

Тривалий час науковці не виокремлювали підготовку фахівців готельного 

господарства із системи професійної туристської освіти. Так, низка ґрунтовних 
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досліджень, у яких обґрунтовано теоретичні засади професійної освіти у сфері 

туристської діяльності (І. В. Зорін, В. О. Квартальнов), визначено теоретико-

методологічні й практичні засади системи підготовки фахівців для туристичної 

та готельної галузі (Л. Г. Лук’янова, Л. І. Поважна, Т. Г. Сокол, Л. С. Соловей, 

В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, Г. С. Цехмістрова), розглядають проблеми 

підготовки фахівців готельного господарства в структурі професійної 

туристської освіти, при цьому на перший план виходять особливості 

професійної діяльності фахівців з туризму, а не готельного господарства, що 

негативно позначається на визначенні компетентностей та змісту підготовки 

останніх. Природно, що такі роботи можуть лише частково слугувати 

теоретичною основою для побудови вітчизняної системи підготовки фахівців 

готельного господарства. 

Із самого початку відкриття напряму підготовки (2004 р.) науковці 

(А. В. Віндюк, Л. В. Кнодель, О. Ф. Паламарчук та ін.) зосередили увагу 

навколо процесу підготовки майбутніх готельєрів у країнах, що лідирують на 

світовому ринку готельних послуг. Проте виявлені відмінності в організації 

освітнього процесу та розрив у рівні підготовки вітчизняних студентів і 

студентів країн Європи та США, на яких орієнтувалися вітчизняні 

туризмознавці, виявився досить значним, що ускладнило впровадження 

результатів досліджень у вітчизняну практику. 

Тому запропоновано звернутися до досвіду тих країн, які мають 

позитивний результат підготовки фахівців сфери гостинності в умовах низького 

рівня розвитку національного готельного ринку, відсутності належного 

кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення й 

т. ін. У цьому контексті значний інтерес становить досвід пострадянських 

країн. Проаналізувавши відповідні системи підготовки кожної країни, ми 

дійшли висновку, що найближчою до вітчизняної системи професійної освіти в 

галузі готельного господарства є система Російської Федерації. Зауважимо, що 

вона була сформована раніше й наразі за низкою показників випереджає 

вітчизняну. Крім того, у процесі становлення системи професійної освіти в 
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готельному господарстві Росії простежувалися і прогресивні, і реактивні 

моменти, дослідження яких дозволить не лише полегшити становлення системи 

професійної освіти в Україні, але й уникнути помилок при формуванні. 

Актуальність проведення порівняльного дослідження зумовлено й 

низкою суперечностей, зокрема між: 

 потребою вітчизняних підприємств готельного господарства у 

висококваліфікованих кадрах та рівнем підготовки студентів туристських 

спеціальностей у вітчизняних навчальних закладах; 

 потребою навчальних закладів, які реалізують підготовку студентів 

за напрямом „Готельно-ресторанна справа”, у теоретичному й методичному 

обґрунтуванні цього процесу та недостатнім рівнем розвитку науки в цьому 

напрямі; 

 наявним закордонним досвідом подолання тих ускладнень, які 

виникають у процесі формування вітчизняної системи професійної освіти у 

сфері гостинності, та недостатнім рівнем його вивчення з метою вдосконалення 

підготовки фахівців вітчизняної готельної сфери. 

Недостатня теоретична та практична розробленість проблеми, викладені 

вище суперечності зумовили актуальність теми нашого дослідження: 

„Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексних тем науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки „Вітчизняна й зарубіжна педагогічна спадщина (друга 

половина ХІХ – початок ХХІ ст.)” (державний реєстраційний номер 

0106U013193) та кафедри туризму, готельної і ресторанної справи „Організація 

туристської діяльності та проблеми підготовки фахівців з туризму” (державний 

реєстраційний номер 0110U002690). Тему затверджено рішенням Вченої ради 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (протокол 

№ 4 від 30 листопада 2012 року) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 

№ 1 від 29 січня 2013 року).  
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Об’єкт дослідження – теорія і практика підготовки фахівців готельного 

господарства. 

Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади підготовки 

фахівців готельного господарства в Російській Федерації. 

Мета роботи полягає у виявленні особливостей структури, змісту та 

організації підготовки фахівців готельного господарства в Російській Федерації 

та визначенні рекомендацій щодо використання досвіду підготовки фахівців 

готельного господарства в Росії для вдосконалення вітчизняної освіти в цій 

галузі.  

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили постановку таких завдань: 

1. Здійснити аналіз стану розробки досліджуваної проблеми підготовки 

фахівців готельного господарства в зарубіжній та вітчизняній педагогічній 

теорії та практиці.  

2. Установити залежність системи підготовки фахівців готельного 

господарства від затвердженої в державі професійно-кваліфікаційної структури 

персоналу готельного господарства. 

3. Проаналізувати досвід підготовки фахівців готельного господарства в 

розвинених країнах світу та визначити тенденції розвитку готельної освіти. 

4. Здійснити аналіз системи підготовки фахівців готельного господарства 

в Російській Федерації як складника системи професійної освіти. 

5. Визначити особливості підготовки фахівців готельного господарства в 

Україні на сучасному етапі та сформулювати рекомендації щодо використання 

досвіду Російської Федерації у вітчизняній практиці готельної освіти. 

Методологічну основу дослідження становлять: положення теорії 

пізнання з її діалектичними принципами взаємозв’язку та взаємозумовленості 

закономірностей і явищ об’єктивної дійсності, неперервності розвитку; 

системно-структурним принципом пізнання педагогічних процесів, який 

передбачає цілісність розгляду об’єкта, виявлення специфіки взаємодії його 

складових частин, прогнозування подальшого розвитку; основні методологічні 

принципи науковості, об’єктивності, системності, інтеграції, зв’язку теорії з 
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практикою, усебічного вивчення явищ і процесів; комплексне використання 

методів наукового пошуку; системний та порівняльний підходи.  

На основі системного підходу досліджено проблему підготовки фахівців 

готельного господарства в Російській Федерації. Порівняльний підхід 

забезпечив визначення рекомендацій щодо використання досвіду РФ в Україні 

на основі зіставлення їх систем професійної освіти в галузі готельного 

господарства. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці з філософії 

освіти (Л. Ц. Ваховський, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, В. С. Курило); 

порівняльної педагогіки (А. М. Алексюк, Б. Л. Вульфсон, О. Н. Джуринський, 

К. В. Корсак, Т. С. Кошманова, А. А. Сбруєва); з теоретико-методологічних 

засад неперервної професійної освіти (А. М. Алексюк, А. В. Віндюк, 

Н. Г. Ничкало); із психолого-педагогічних засад процесу професійної 

підготовки фахівців у системі вищої освіти (Г. П. Васянович, С. С. Вітвицька, 

О. О. Дем’янчук, О. А. Дубасенюк, М. В. Левківський, С. О. Сисоєва); з питань 

підготовки фахівців туризму та готельного господарства (Г. Р. Наумова, 

Л. І. Поважна, В. В. Полуда, В. К. Федорченко, О. В. Філатов, Н. А. Фоменко, 

Г. С. Цехмістрова, Г. П. Щука), а також нормативно-правові документи із 

проблематики дослідження. 

Для реалізації мети та розв’язання завдань роботи використано комплекс 

методів дослідження: 

– теоретичні методи вивчення, аналізу та узагальнення наукової 

літератури для визначення науково-теоретичних засад підготовки фахівців 

готельного господарства й понятійно-категоріального апарату дослідження; 

метод системного аналізу, який дав змогу виокремити основні складники 

підготовки фахівців готельного господарства в Російській Федерації та 

розкрити їх особливості; метод контент-аналізу, за допомогою якого 

проаналізовано освітні стандарти, програми та плани різних рівнів підготовки 

фахівців готельного господарства; метод порівняльно-зіставного аналізу 

теоретичного та практичного досвіду підготовки фахівців готельного 
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господарства України та Російської Федерації; метод теоретичного 

узагальнення й прогнозування, на основі якого сформульовано висновки та 

обґрунтовано рекомендації щодо використання прогресивних ідей Російської 

Федерації в практиці підготовки фахівців готельного господарства в Україні; 

– емпіричні: діагностичні (вивчення результатів діяльності), статистичні 

(кількісна та якісна обробка даних), верифікація отриманої інформації через 

зіставлення даних дослідження.  

Джерельну базу дослідження становлять міжнародні та вітчизняні 

офіційні документи й матеріали про розвиток готельного господарства та 

системи професійної освіти в готельній сфері, зокрема – законодавчі та 

нормативні акти, статистичні дані; наукові праці закордонних та українських 

науковців – фахівців у туристичній та готельній галузі; довідково-

енциклопедична література; наукові дослідження вітчизняних учених та 

періодичні зарубіжні видання з проблем порівняльної педагогіки, міжнародної 

освіти та професійної підготовки фахівців готельного господарства; 

інформаційні ресурси з мережі Інтернет; федеральні державні освітні стандарти 

СПО та ВПО, навчальні програми та плани підготовки фахівців готельного 

господарства різних рівнів кваліфікації; методичне забезпечення навчальних 

закладів Російської Федерації та України тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації: 

уперше на підставі комплексного дослідження російської системи 

підготовки фахівців готельного господарства встановлено подібне й відмінне в 

підготовці фахівців готельного господарства в Російській Федерації й Україні 

та визначено рекомендації щодо впровадження ідей російського досвіду у 

вітчизняну педагогічну практику в сучасних соціально-економічних умовах 

України; виокремлено та охарактеризовано основні етапи становлення та 

розвитку системи підготовки фахівців у сфері готельного бізнесу в Російській 

Федерації; 
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подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст, форми, методи 

та технології підготовки фахівців готельного господарства; 

удосконалено розуміння поняття „фахівець готельного господарства”, 

системи підготовки кадрів для підприємств готельного господарства, що 

полягає у визначенні основних напрямів її модернізації. 

Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні рекомендацій 

щодо можливостей адаптації прогресивних ідей російського досвіду підготовки 

фахівців готельного господарства у вітчизняній системі готельної освіти; 

зібраний і проаналізований фактичний матеріал може бути використаний при 

розв’язанні наукових і практичних завдань модернізації національної системи 

готельної освіти та її наявних складників, а також для розробки ефективної 

стратегії підвищення якості підготовки фахівців готельного господарства в 

Україні; викладачами – з метою покращення процесу професійної підготовки 

майбутніх фахівців готельного господарства в Україні та для розробки 

навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу: розширення 

змісту курсів лекцій, практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін 

„Методика викладання фахових дисциплін”, „Порівняльна педагогіка”, 

„Університетська освіта”, „Педагогіка туризму” та ін.; при укладанні 

підручників, посібників, методичних рекомендацій для студентів, науковців; 

студентами – для написання курсових та дипломних робіт. 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві, 

полягає в аналізі організації підготовки фахівців готельного господарства, яка 

існувала в Радянському Союзі [231]; виділенні критеріїв наступності середньої 

та вищої професійної освіти [230]; розробці концепції формування системи 

кваліфікації в готельному господарстві [229]; здійсненні аналізу ФДОС ІІІ 

101100 та ФДОС IV 43.03.03 („Готельна справа”) та розкриті особливостей 

упровадження стандартів четвертого покоління [232]; аналізі нормативно-

правового забезпечення практик у Росії, Україні та Білорусі, їх змісту та 

тривалості [228]. 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати й висновки 

дисертаційної роботи обговорювалися та здобули позитивну оцінку на 

засіданнях кафедри педагогіки та кафедри туризму, готельної і ресторанної 

справи ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, а також на наукових, науково-

методичних і науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема: 

Міжнародних – „Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці” 

(Луганськ, 2012); „Современное состояние и потенциал развития туризма в 

России – 2011” (Омськ, 2012); „Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого 

туризму та краєзнавства в закладах освіти” (Переяслав-Хмельницький, 2013); 

„Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму” (Запоріжжя, 

2013); „Человек, общество, природа в епоху глобальних трансформаций: 

безопасность и развитие. Семнадцатые Вавиловские чтения” (Йошкар-Ола, 

2014); „Управління якістю підготовки фахівців” (Одеса, 2014); „VI Твердовские 

чтения” (Краснодар, 2015); „Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний 

та національний виміри змін” (Суми, 2015); „Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи” (Дрогобич, 2015); „Интеграция науки и 

практики в турбизнесе и сервисной деятельности” (Краснодар, 2014, 2015); 

Всеукраїнських: „Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: 

регіональний аспект” (Умань, 2013); „Теоретичні і прикладні напрямки 

розвитку туризму та рекреації в регіонах України” (Кіровоград, 2015). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено в 

19 наукових працях (з яких 14 одноосібних), а саме: у 8 статтях у наукових 

фахових виданнях України та інших держав у галузі педагогіки, 11 публікаціях 

у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (279 позицій, з них 44 іноземними мовами) та додатків. 

Робота містить 3 рисунки, 8 таблиць і 12 додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 268 сторінок, 198 з яких – основний текст. 

  



14 
 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1. Стан дослідженості проблеми підготовки фахівців для готельного 

господарства 

 

Головним поняттям суспільного розвитку будь-якого народу та водночас 

фундаментальним принципом організації діяльності у сфері туризму є 

гостинність, яка завдяки прогресу та часу перетворилася на потужну індустрію, 

головним складником якої є готельне господарство. З виникненням цієї сфери 

діяльності постає потреба в цілеспрямованій професійній підготовці фахівців 

для роботи в готельних підприємствах.  

Перший крок у цьому напрямі зробила Швейцарія, яка через великий 

наплив іноземних мандрівників та нестачу професіоналів для їх обслуговування 

створила перші навчальні заклади з підготовки кадрів для роботи в готелях.  

У 1893 р. у Лозанні відкривається перша школа з підготовки фахівців для 

індустрії гостинності – Школа готельного менеджменту (The Ecole hoteliere de 

Lausanne), заснована власником готелю Ж. Шиммі (Jacques Tschumi) [24, 

с. 236. Із збільшенням кількості мандрівників кількість подібних шкіл у 

Швейцарії зростає, відкриваються подібні заклади в інших країнах, 

розширюються рамки освітніх програм, з’являються спеціалізації, пов’язані з 

подорожами та туризмом. Відбувається поступове накопичення практичного 

досвіду підготовки кадрів; провідними в галузі професійної освіти в цій сфері 

стають дві програми: „Менеджмент гостинності” та „Менеджмент туризму”. 

Теоретичні напрацювання в галузі професійної освіти у сфері гостинності 

з’явилися значно пізніше, з початком розвитку масового туризму (ІІ половина 

ХХ ст.). Посилення уваги науковців до проблем підготовки кадрів сфери 

туризму, формування системи професійної освіти в цій галузі простежується з 

кінця ХХ ст. і пов’язується нами з підвищенням темпів розвитку світового 
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туризму та високоприбутковістю галузі. При цьому відзначимо, що 

дослідженню професійної підготовки фахівців готельного господарства 

приділено певну увагу і з боку країн, що вже мають розвинену та всесвітньо 

визнану систему підготовки фахівців з цього напряму, як-от: Швейцарія та 

США, а також країн, що, як і Україна, знаходяться лише на початку її 

становлення. 

Розпочнемо з наукових праць європейських та американських учених, 

оскільки, по-перше, вони мають більший досвід підготовки фахівців готельного 

господарства та забезпечують більш високий її рівень; по-друге, їхні праці є 

теоретико-методологічною основою більшості робіт вітчизняних науковців.  

Виявилося, що зарубіжних учених, як і наших вітчизняних колег, у першу 

чергу хвилюють питання, пов’язані з визначенням становища системи 

професійної освіти у сфері гостинності в системі професійної освіти держави, її 

приналежністю до системи професійної туристської освіти чи виділення в 

окремий напрям підготовки. При цьому, що цілком очевидно, визначення цього 

становища змінювалося відповідно до тих змін, які відбувалися в індустрії 

гостинності.  

З огляду на це, значний інтерес становлять результати досліджень 

Дж. Беррі О’Магоні та Елісон Моррісон (G. Barry O’Mahony & Alison Morrison) 

263, с. 38 – 44, які вивчали історію виникнення та формування навчальних 

планів для вищої освіти в галузі готельного менеджменту. Вони встановили, що 

початково знання про готельний бізнес були сформовані з тих наукових 

доробок, які існували в промисловості та сфері матеріальної праці й не 

пояснювали специфіку готельного бізнесу. Лише з часом, завдяки високим 

темпам розвитку туризму загалом та готельного бізнесу зокрема, збільшенням 

інвестицій у галузь, зростанням потреби у висококваліфікованому персоналі, 

відбувається відокремлення вищої освіти готельного менеджменту від базової 

професійної освіти, у межах якої здійснювалася підготовка кадрів для будь-якої 

галузі виробництва чи послуг Там само.  

Зі створенням окремого напряму підготовки, про що також пише Сандро 
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Форміка (Sandro Formica), змінюється зміст навчальних програм, вони стають 

більш професійно- та практико зорієнтовані за рахунок дисциплін спеціалізації 

та посилення спрямованості на здобуття практичних навичок. Підготовка 

фахівців реалізується у вузькому, галузевому, напрямі 245, с. 317 – 323]. 

Проте, незважаючи на успішне існування окремого напряму підготовки, 

дискусії з цього питання все ще не припиняються. Частина науковців, виходячи 

з того, що готельне господарство є складником туризму, уважають доречним 

підготовку фахівців з готельного господарства здійснювати в межах підготовки 

фахівців з туризму.  

Так, американський науковець Сандро Форміка (Sandro Formica) 

підкреслює, що професійне навчання в галузі готельного бізнесу не потрібно 

відокремлювати від формальної освіти в школах туризму, оскільки вузька 

спеціалізація не дозволяє студентам розвиватися в інших напрямах та знижує 

рівень загальної культури, натомість за умови посилення базової професійної 

освіти підвищиться й загальний рівень освіти Там само, с. 317. Таку позицію 

підтримує А. Кеплен (А. Kaplan), зазначаючи, що професійні навички, які 

формують подібні програми, обмежують майбутні професійні можливості 257, 

с. 11 –17.  

Натомість, позицію виокремлення в системі професійної освіти окремого 

напряму з підготовки фахівців готельного господарства підтримують 

Девід Гровс (David Groves) й Куан-Чоу Чень (Kuan-Chou Chen). Науковці 

доводять: академічні програми підготовки фахівців для готельного 

господарства мають вагомі філософські відмінності від програм підготовки 

фахівців для туризму, що впливає і на структуру навчального процесу, і на його 

зміст 242, с. 37 – 42. 

Залежно від того, яку позицію займає науковець щодо виокремлення 

підготовки фахівців для готельного господарства в системі професійної освіти в 

туризмі, залежить його погляд на зміст навчальних планів і програм підготовки. 

В основі дискусії – питання підготовки фахівця широкого чи вузького профілю, 
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проблема актуальна для сучасної професійної освіти, оскільки визначає 

професійні можливості майбутнього випускника з позиції його 

працевлаштування та кар’єрного зростання. 

Іншим актуальним питанням у теорії професійної освіти в готельному 

господарстві є дослідження технологій створення навчальних програм та 

планів. У цьому напрямі працюють М. Александер (M. Alexander) [237, с. 211 –

 220], Д. Гровс (D. Groves), Куан-Чоу Чень (Kuan-Chou Chen) [242, с. 37 – 42], 

А. Дженкіс (A. Jenkins) [252], С. Йєунг (S. Yeung) 277, с. 253 – 262], К. Лешлі 

(C. Lashley), Б. Роусон (B. Rowson) [258, с. 94 – 105], Дж. Беррі О’Магоні 

(G. Barry O’Mahony), А. Моррісон (A. Morrison) [263, с. 38 – 44] та інші 

науковці. Відзначимо, що кількість розвідок щодо вивчення змісту навчальних 

програм та планів (75%) переважає кількість досліджень, які присвячено 

технології їх створення (25%).  

Аналізуючи представлені наукові доробки, констатуємо: незважаючи на 

те, що кожен з науковців пропонує власну технологію розробки навчальних 

програм та встановлює вимоги до їх змісту, вони не суперечать, а скоріше 

доповнюють одна одну.  

Так, Сильвестр Йєунг стверджує, що в процесі розробки навчальних 

програм необхідно керуватися побажаннями фахівців, які працюють у 

готельній галузі. Науковець цілком слушно вважає, що це забезпечить 

підготовку дійсно значущих для галузі фахівців
 
277, с. 253 – 262. 

М. Александер, поділяючи думку С. Йєунга щодо залучення практиків до 

розробки навчальних програм, доповнює її: програми повинні враховувати 

також сучасні педагогічні інновації. Саме це, на думку вченого, дозволить 

підготувати мислячих практиків, здатних не лише виконувати професійні 

обов’язки, але при цьому аналітично та критично мислити 237, с. 211 – 220. 

А. Дженкіс звертає увагу на необхідність організації науково-дослідної та 

навчальної роботи студентів з огляду на майбутню професійну діяльність, що, 

на його думку, передбачає виконання практико зорієнтованих завдань [254].  
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А. Дженкіс, дискутуючи з прибічниками „професіоналізації” галузевої 

освіти, доводить необхідність розвитку науково-дослідницької компетентності 

студентів, особливо в процесі вивчення фахових дисциплін, щоб сформувати в 

них здатність створювати інноваційні продукти у своїй майбутній професійній 

діяльності Там само. 

Відзначимо, що кількість досліджень зарубіжних учених у цьому напрямі 

досить значна. На відміну від наукових доробок наших співвітчизників, 

більшість з них має прикладний характер. Це, з одного боку, ускладнює їхній 

аналіз, проте, з іншого, – забезпечує можливість удосконалювати організацію 

процесу навчання, варіювати зміст освіти відповідно до потреб галузі й цим 

гарантувати високу якість підготовки майбутніх фахівців. 

Надзвичайно актуальною в зарубіжних дослідженнях є також проблема 

організації практичного навчання через партнерство університетів з діючими 

готельними підприємствами. 

У дослідженнях Поулін Конноллі (Pauline Connolly) та Джеральдін 

МакГінг (Geraldine McGing) [243, с. 50 – 59], Вінні Джохрі (Vinnie Jauhari) [253, 

с. 123 – 134], Маргарет А. МакКенна (Margaret A. McKenna), Анни Е. Муррай 

(Anna E. Murray) та Норін Е. Дж. Орр (Noreen E. J. Orr) [264, с. 56 – 60], 

Абрахам Пізам (Abraham Pizam), Февзі Окумус (Fevzi Okumus) та Джо 

Хатчінсон (Joe Hutchinson) [266, с. 244 – 254]) представлені технології 

узгодження навчальних програм з потребами галузі, способи закріплення 

теоретичних знань студентів та формування професійних умінь і навичок на 

діючих готельних підприємствах.  

Абрахам Пізам, Февзі Окумус та Джо Хатчінсон розробили інший напрям 

співпраці навчальних закладів з діючими підприємствами: участь навчальних 

закладів у дослідженнях, консалтингових проектах галузі Там само. 

Ми поділяємо представлені думки й уважаємо, що подібна співпраця не 

лише цілком можлива, але й необхідна, оскільки надає змогу покращити 

підготовку майбутніх кадрів для готельного господарства. Як показує практика, 

таке співробітництво дає низку позитивних можливостей і для функціонування 
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навчальних закладів, і для розвитку готельних підприємств. Студенти мають 

змогу закріпити та поглибити свої теоретичні знання, набути практичні навички 

майбутньої професійної діяльності, зарекомендувати себе як сумлінного 

працівника та після закінчення навчання залишитися на підприємстві 

працювати. Адміністрація готельного підприємства отримує можливість 

вирішувати проблеми кадрового забезпечення: з числа студентів-практикантів 

відбирати майбутніх працівників і при цьому не витрачати додаткові ресурси; 

направляти на перепідготовку до навчальних закладів, з якими співпрацюють, 

свій персонал для здобуття нових знань та навичок. Крім того, проводити на 

базі підприємства наукові дослідження та реалізовувати найбільш успішні 

проекти студентів. Навчальні заклади, своєю чергою, отримують можливість 

ураховувати потреби галузі, залучати провідних фахівців підприємства до 

роботи зі студентами, діагностувати рівень підготовки майбутніх фахівців і 

вносити необхідні корективи в навчальний процес. 

Важливим напрямом зарубіжних студій залишається проблема 

визначення складників професійної компетентності фахівця готельного 

господарства. Дослідження Валентіні Каларгіроу (Valentini Kalargyrou) та 

Роберта Х. Вудса (Robert H. Woods) [256, с. 361 – 376], Майкла Рейбоулда 

(Mike Raybould) та Хью Вілкінса (Hugh Wilkins) [269, с. 203 – 216] свідчать, що 

зарубіжні науковці значну увагу приділяють формуванню таких умінь, як 

готовність до вирішення міжособистісних проблем, уміння працювати в 

команді, готовність виявляти ініціативу та знаходити творчі підходи до 

вирішення проблем. Натомість, Ніна Бекіт (Nina Becket) і Марін Брукс 

(Maureen Brookes) у своїх роботах зазначають важливість розвитку 

міжкультурних компетенцій, завдяки яким студенти зможуть розвинути 

міжкультурне взаєморозуміння, навички та вміння працювати в міжнародній 

готельній індустрії 241, с. 241 – 260. 

А. М. Фрідмен (А. М. Freedman) обґрунтовує необхідність формування 

ділової етики в студентів і менеджерів індустрії гостинності, уважає, що в 

програми університетів зі спеціальності „Готельний менеджмент” слід 
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включати дисципліни з етики, які можуть мати вирішальне значення для 

вдосконалення якості готельних послуг [246, с. 85]. 

Значний інтерес становить робота К. Д. Аннароуд (K. D. Annaraud) 

„Порівняльна оцінка характеристик і навичок студентів та представників 

індустрії, які необхідні для успішної кар’єри в готельному й ресторанному 

бізнесі американським і російським випускникам навчальних закладів з 

гостинності” („A comparicon of University students, faculty, and industry 

assessments of characteristics and skills necessary for a successful career in 

restaurant and hotel management by American and Russian hospitaly graduated”). За 

результатами опитування студентів, викладачів та фахівців з готельної справи, 

автором було визначено три групи основних професійних навичок і знань, 

необхідних фахівцям цієї сфери:  

– соціальні навички – навички, які описують здатність бачити 

підприємство як єдине ціле та допомагають зрозуміти різні функції 

підприємства та їхні взаємозв’язки;  

– навички людських взаємин – здатність працювати, розуміти, 

мотивувати людей індивідуально та в групах;  

– технічні навички – здатність застосувати спеціалізовані знання та 

проводити експертизу якості послуг [238]. 

Проблему професійних компетентностей порушує С. М. Лебруто 

(S. M. Lebruto) в дисертації „Освіта в готельному бізнесі: оцінювання переваг 

засобів та методів підготовки” („Hotel management education: an evaluation of the 

benefit of operating captive training facilities”) [260, с. 82]. При цьому автор 

визначає складники компетентності майбутніх фахівців з готельної справи з 

погляду їх майбутньої професійної діяльності: управління готелем. Тому як 

найбільш важливі він визначає такі навички: управління людськими ресурсами, 

усні та письмові комунікації, вирішення проблем клієнта, знання етики, досвід 

практичної роботи, знання професійних стандартів (оплата праці) та інші [Там 

само, с. 84 – 85]. 
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У результаті дослідження С. М. Лебруто встановлює, що існує істотна 

різниця в рівні компетентності студентів, залежно від співвідношення в 

навчальних планах теоретичних і практичних форм навчання. Отримані 

дослідником дані підтверджені й іншими науковцями, що дало змогу говорити 

про важливість збільшення кількості годин на практику з метою підвищення 

рівня компетентності майбутніх фахівців готельної справи.  

З позиції формування управлінських компетентностей досліджують 

процес підготовки фахівців готельної індустрії такі американські вчені: 

С. Балоглю (S. Baloglu) [239, с. 53 – 70], Д. Брейтер (D. Breiter) та К. Клементс 

(С. Clements) [240, с. 57 – 60], Дж. Вілсон (J. Wilson) [274] та ін.  

Натомість, їхні співвітчизники М. Р. Еванс (M. R. Evans) [244, с. 63 – 72], 

Е. Джулін (Е. Juline) [255], Т. Р. Хінкін (T. R. Hinkin) і Дж. Б. Трейсі 

(J. B. Tracey) [250, с. 49 – 63], Дж. Р. Уолкер (J. R. Walker) [273, с. 155 – 164], 

С. Лін (S. Lin) [262] та інші визначають необхідність формування, насамперед, 

лідерських компетентностей, підкреслюючи, що найкраще це забезпечити через 

вивчення досвіду провідних фахівців з готельної галузі. 

Аналіз зарубіжних досліджень дозволяє визначити, що головними 

проблемами, над якими працюють науковці, є необхідність виокремлення 

окремого напряму підготовки фахівців готельного господарства, визначення 

змісту їхньої освіти, співвідношення теоретичної та практичної частин, 

організація співпраці навчальних закладів з підприємствами галузі, визначення 

сутності професійної компетентності та шляхів її формування й т. п. 

Наголосимо, що вітчизняні вчені працюють над подібними проблемами.  

З огляду на тему дисертації й зручності аналізу, студії російських та 

вітчизняних учених з проблем професійної освіти в готельному господарстві 

представимо таким чином:  

 перша група – дослідження, автори яких не виокремлюють 

підготовку фахівців готельного господарства в окремий напрям і розглядають її 

в межах підготовки фахівців для сфери туризму;  
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 друга група – дослідження, автори яких користуються поняттям 

„індустрія гостинності”, і фахівці готельного господарства представлені як 

фахівці сфери гостинності;  

 третя група – дослідження, автори яких професійну підготовку 

фахівців для готельного господарства виділяють в окремий напрям професійної 

освіти. 

Таке групування пояснюється тим, що залежно від того, чи виділяється 

окремо напрям підготовки фахівців для готельного господарства, визначаються 

зміст навчальних планів та програм, перелік підприємств-замовників, на 

кадрові потреби яких варто орієнтуватися, професійні компетентності як 

результат навчання тощо. 

Розпочнемо з аналізу наукових праць, які належать до першої групи. За 

підрахунками, зробленими Г. П. Щукою, загальна кількість робіт, присвячених 

підготовці фахівців сфери туризму, які були захищені до кінця 2012 р., склала 

біля п’ятисот дисертаційних робіт російських та близько двадцяти українських 

учених [224, с. 26 – 27]. Серед них найбільш вагомі – дослідження І. В. Зоріна 

[69], В. О. Квартальнова [92], О. Ю. Михайлової [121], І. Є. Найденової [126], 

Т. Г. Сокол [190], Л. С. Соловей [192], В. К. Федорченка [212], Н. А. Фоменко 

[216] та ін.).  

Провідне місце серед цих публікацій займають розвідки 

В. О. Квартального, теоретичні доробки якого лягли в основу російської 

професійної освіти в туризмі. Ключовою роботою В. О. Квартального, яка 

узагальнила теоретичні напрацювання науковця, стала дисертаційна робота 

„Теоретичні засади становлення й розвитку системи неперервної професійної 

освіти у сфері туристської діяльності” (2000 р.) [92], у якій розкрито та 

обґрунтовано теоретико-методологічні засади становлення професійної освіти в 

туризмі, визначено її основні принципи й положення та розроблено педагогічну 

концепцію неперервності професійної туристської освіти. Це була одна з 

перших робіт у цій галузі, тому запропоновані автором концепції послужили за 

основу багатьом російським і вітчизняним науковцям.  
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До ґрунтовних робіт, які визначили основні напрями розвитку російської 

системи професійної туристської освіти, зараховуємо також наукові доробки 

І. В. Зоріна [68; 69]. 

У дисертації „Теоретичні основи формування змісту професійної 

туристської освіти” (2001 р.) [69] І. В. Зорін: 

– розробив теоретичні засади проектування змісту професійної 

туристської освіти, спрямованої на розвиток загальнокультурних та 

професійно-гуманістичних орієнтацій і якостей особистості, універсальних 

способів пізнання та педагогічних технологій професійної туристичної 

діяльності;  

– показав, що механізм формування професійної туристської освіти 

забезпечує синергетика трьох її підсистем: „Освіта”, „Туризм” і „Професійна 

структура”, кожна з яких розкривається через принципи та тенденції, 

концептуальні підходи, систему освітніх стандартів професійної туристської 

освіти;  

– сформував сімейства спеціальностей, спеціалізацій та їх зміст на базі 

концептуальних підходів до професійної туристської діяльності, що дозволяють 

повністю задовольнити потреби туристичного ринку в підготовці працівників і 

фахівців на рівнях школи – професійного ліцею – коледжу – інституту –

 університету. 

Щодо встановлення критеріїв виділення спеціальностей і спеціалізацій у 

системі професійної туристської освіти цікавими є дослідження О. І. Зоріна.  

Науковець пропонує для визначення переліку туристських 

спеціальностей узяти за основу неоднозначність констант „туризм” і „подорож” 

та в ході дослідження дидактично обґрунтовує сім нових напрямів, 30 

спеціальностей, 91 спеціалізацію та понад 3 000 кваліфікацій у туризмі [66].  

Розроблено модель дидактичного комплексу професійно-кваліфікаційної 

структури, яка поряд з традиційними дидактичними елементами (освітній 

стандарт, навчальний план, навчальна програма та ін.) включає нові дидактичні 

елементи професійної туристської освіти: кваліфікаційне поле професійної 
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туристської освіти; кваліфікаційну зону професійної туристської освіти; 

кваліфікаційну проблемну технологічну групу; галузь туристської культури; 

кваліфікаційний ряд; школу туризму; кваліфікаційно-діяльнісний модуль [65]. 

Свій внесок у теорію професійної туристської освіти зробили 

дослідження О. І. Сесьолкіна (2004 р.) [185]. Науковець зазначає, що 

становлення неперервної системи професійної туристської освіти неможливе 

без процесу диверсифікації, який розглядається не тільки як принцип цієї 

системи, але як процес і результат її створення, включаючи професійно-

кваліфікаційну структуру та адекватний до неї зміст професійної туристської 

освіти, реалізований у постійно поновлюваному та розширюваному спектрі 

освітніх програм і освітніх структур. О. І. Сесьолкін вирішує проблему 

диверсифікації професійної туристської освіти через уведення різноманітних 

освітніх програм на всіх рівнях, в усіх профілях підготовки, на всіх формах 

навчання. 

В Україні до найбільш вагомих праць з теорії й практики підготовки 

фахівців сфери туризму та готельного господарства ми відносимо дослідження 

В. К. Федорченка „Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для 

сфери туризму” [212] та Н. А. Фоменко „Теоретико-методичні засади 

формування стандартів освіти у сфері туризму” [216].  

В. К. Федорченко теоретично обґрунтовує та експериментально перевіряє 

концепцію неперервної туристської освіти та технологію її реалізації в умовах 

навчально-науково-виробничого комплексу. Він доводить, що дослідження 

теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців 

туристичної галузі потребує врахування особливостей становлення та розвитку 

вітчизняної системи професійної підготовки фахівців для сфери туризму на 

різних історичних етапах, аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду й 

визначення перспективних напрямів модернізації професійної підготовки 

майбутніх фахівців для галузі. 

Н. А. Фоменко розробляє теоретико-методологічні засади формування 

стандартів освіти у сфері туризму та готельного господарства. У своїх працях 
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„Теоретико-методичні засади формування стандартів освіти у сфері туризму” 

[216] та „Стандартизація туристської освіти: теорія, методика” [215] дослідниця 

вперше відтворила генезу стандартизації вітчизняної вищої освіти, на основі 

аналізу конкретно-історичних передумов визначила її етапи, проаналізувала та 

систематизувала загальні ознаки розвитку й становлення стандартів вищої 

освіти; обґрунтувала теорію та практику формування стандартів – 

стандартологію, визначила її структуру; здійснила аналіз і систематизацію 

сучасних систем рівневої професійної підготовки фахівців з гостинності в 

різних країнах; розробила концептуальні засади формування стандарту 

галузевої освіти.  

Крім цих фундаментальних робіт, які розкривають закономірності 

процесу підготовки фахівців для туризму та готельного господарства, 

визначають загальнотеоретичні концепції професійної туристської освіти та її 

методологію, до першої групи належать студії Л. В. Кнодель „Теорія і практика 

підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської 

організації” [99], „Система підготовки кадрів сфери туризму в Німеччині” [98] 

й „Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в розвинутих країнах 

світу” [182] та ін. Оскільки основну увагу в цих дослідженнях звернено на 

підготовку фахівців сфери туризму (працівників турагентських та 

туроператорських фірм, екскурсійних бюро), а проблеми підготовки фахівців 

готельного господарства в них лише декларуються, ми не будемо зупинятися на 

них більш детально. 

Наступну групу досліджень становлять роботи, у яких проблеми 

підготовки фахівців за напрямом „Готельна справа”/„Готельне господарство” 

розглядають у контексті підготовки фахівців з гостинності (сфери гостинності, 

індустрії гостинності) (Г. М. Абрамков [2], Л. М. Космачова [105], 

Г. О. Охраменко [158], С. О. Охраменко [159], О. В. Філатов [214], 

Т. С. Еліарова [233] та ін.).  

Незважаючи на те, що дослідження проводилися на матеріалах однієї 

країни й практично в один проміжок часу, у кожного науковця є власне бачення 
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„сфери гостинності”/„індустрії гостинності” та основних її компонентів. 

Розглянемо більш детально цю групу. Цікаво, що в усіх роботах 

підкреслено відмінності в змісті підготовці фахівців для роботи в готельному 

чи туристичному підприємстві (організація та технологія роботи, управління 

підприємством), проте ця різниця лише декларується.  

У результаті науковці доходять висновку, що ринок кадрів для готельного 

господарства вимагає від майбутніх фахівців універсальності у своїй майбутній 

діяльності, а отже, професійна освіта повинна бути спрямована на визначення 

видів діяльності, до яких необхідно підготувати студентів під час навчання, а 

саме: 

– до рекламної діяльності (В. П. Скараманга [187]); 

– до проектної управлінської діяльності (В. П. Соловйова [193]); 

– до управління персоналом (В. С. Осін [154]); 

– до професійної взаємодії (Є. Г. Радигіна [175]); 

– до освоєння студентами професійних ролей (С. Г. Ушенко [206]); 

– до формування власного іміджу (М. О. Кисельов [94]) тощо. 

При цьому в названих роботах обґрунтовано необхідність підготовки 

фахівців до здійснення такого роду професійної діяльності, визначено зміст, 

форми, методи та структура їхньої підготовки. Але у зв’язку з тим, що 

структура індустрії гостинності в кожного автора власна, і на якому 

підприємстві галузі має працювати менеджер гостинності – не зрозуміло, ми не 

можемо з повною впевненістю говорити, що йдеться лише про підготовку 

фахівців готельного господарства. Нашу думку підтверджує аналіз інших 

досліджень цієї групи. 

Так, формування професійно значущих якостей (культури 

міжособистісного спілкування, толерантності, знань місцевих традицій, етики 

ділового спілкування та мовного етикету) менеджерів гостинності при вивченні 

етнографії та російської мови стало предметом дослідження Л. В. Соколової 

[191]; процес розвитку професійного інтересу студентів у сфері гостинності 

висвітлено в розвідці І. А. Андріанової [5]; Є. М. Гараніна [27] вивчала засади 
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формування професійних навичок обслуговування туристів; Л. М. Космачова 

[105] виявила, обґрунтувала та апробувала зміст, методи й форми 

комунікативної підготовки бакалаврів менеджменту гостинності в умовах 

реалізації міжнародної спільної освітньої програми, тоді як С. О. Яруніна [235] 

розробила та науково обґрунтувала дидактичні засади професійної 

полілінгвальної підготовки менеджерів індустрії гостинності.  

Інші науковці досліджували процес формування окремих складників 

професійної компетентності: професійно-ціннісного (Н. Х. Хуснулліна [220]), 

комунікативного (І. В. Герасимова [29]), корпоративного (Т. І. Анзіна [6]), 

професійного спілкування (Н. І. Лютова [112], К. В. Трофімук [203]). 

Отже, незважаючи на те, що сфера гостинності включає досить різнорідні 

підприємства та види діяльності, а професійні обов’язки фахівців іноді 

кардинально відрізняються, науковці все-таки визначили спільні професійні 

якості, уміння, навички та інтереси, які повинні об’єднувати працівників цієї 

сфери, та дослідили умови їх формування. На жаль, практичне значення цих 

досліджень з погляду їх використання в процесі підготовки фахівців готельного 

господарства обмежена – у жодній з робіт модель фахівця не розроблено, тоді 

як, на наш погляд, формування професійної компетентності повинно 

здійснюватися системно, у комплексі. 

З огляду на це варто виділити дисертаційну роботу Т. С. Еліарової [233], 

у якій авторка розробила модель підготовки фахівців для підприємств сфери 

гостинності, розкрила мету, зміст і організацію навчального процесу, виявила 

критерії їх готовності до професійної діяльності. 

Інші аспекти організації процесу підготовки фахівців для підприємств 

готельного господарства досліджуються теж досить безсистемно, наприклад, 

організації виробничої практики студентів на базі діючого підприємства 

гостинності присвячено розвідку М. О. Тарасова [199], проте нам невідомі 

дослідження з питань організації інших видів практик чи напрацювання, 

пов’язані з розробкою наскрізної програми практики.  

Особливістю підготовки фахівців сфери туризму в Росії є організації їх 
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навчання на базі навчально-виробничих комплексів та в системі додаткової 

освіти, що знайшло своє відображення в дослідженнях науковців. Проте знову 

вивчалися лише поодинокі питання. Так, діяльність навчально-методичних 

комплексів у напрямі підготовки цих фахівців репрезентована лише розробкою 

О. В. Філатова ефективної методичної бази професійної підготовки [214]. 

Натомість, для системи додаткової освіти Л. А. Насировою [127], 

С. О. Охраменком [159], І. Ю. Єфимовою [56] та ін. запропоновані структура, 

зміст, методи та форми організації навчання студентів коледжу спеціальностям 

сфери гостинності. В Україні відсутня практика організації додаткової освіти, 

тому дослідження в цьому напрямі не проводяться. 

Інтеграції підготовки спеціалістів з гостинності в системі „коледж – внз” 

присвячено публікацію Г. М. Абрамкова [2], своєю чергою, Є. В. Стукашов 

[197] теоретично обґрунтував та експериментально перевірив умови реалізації 

наступності підготовки фахівців з гостинності в системі „коледж – внз” з 

огляду на регіональні особливості цієї системи. Але знову-таки, невизначеність 

приналежності фахівця з гостинності з погляду його подальшого 

працевлаштування, розмитість поняття „сфера гостинності” значно знижують 

практичну цінність цих робіт, наприклад, урахування умов конкретного регіону 

при визначенні педагогічних умов, які розкривають ефективність змісту, 

методів та форм організації професійної підготовки фахівців для підприємств 

гостинності (дослідження А. О. Охраменко [158]) з огляду на подальше 

працевлаштування в туристичних фірмах – доцільно, але якщо говорити про 

роботу в закладах розміщення – досить сумнівно.  

Певну кількість праць цієї групи присвячено питанням підвищення 

професійної кваліфікації працівників сфери гостинності: 

 педагогічні умови підвищення кваліфікації (І. В. Магідова [114]), 

використання технології модульного відображення навчального матеріалу в 

процесі підвищення кваліфікації (Ю. А. Хвостенко [219]);  

 підвищення кваліфікації на базі фірми (О. Р. Рожниковський [178]), 

в умовах взаємодії підприємств гостинності й освітнього закладу з підвищення 
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кваліфікації спеціалістів (Л. В. Хазова [218]) та в закладах професійної освіти, 

які функціонують у режимі ресурсного центру (О. О. Кузнецова [108]); 

 самоосвіта менеджера в умовах корпоративного навчання у сфері 

гостинності (А. Г. Ахсалба [11]);  

 навчання керівників сфери гостинності формування організаційних 

структур управління підвищенням кваліфікації (І. М. Чистікова [221]) та ін.  

Активність дослідників у цьому напрямі пояснюється необхідністю 

підвищення якості надання туристичних послуг на теренах пострадянських 

країн, на яку постійно нарікали іноземні туристи. А те, що працівники закладів 

розміщення при цьому не виділялися із загального масиву фахівців сфери 

гостинності, пояснюється відсутністю в період проведення досліджень цього 

напряму підготовки, хоча, цілком очевидно, професійні компетентності 

працівників готелів різних категорій разюче відрізняються між собою, а тим 

паче від працівників ресторанів, екскурсійних бюро чи туристичних фірм. 

Загалом, до кінця 2013 року в Росії захищено близько п’ятдесяти 

дисертаційних робіт, присвячених підготовці фахівців сфери гостинності. 

Відзначимо, що переважну більшість досліджень здійснено в перші роки 

виділення в спеціальності „Соціально-культурний сервіс і туризм” спеціалізації 

„Готельний сервіс”. 

Наступна група досліджень, яку ми виділили, – це роботи щодо різних 

аспектів підготовки фахівців безпосередньо для готельного господарства: 

історія професійної освіти в галузі готельного господарства, загальнотеоретичні 

концепції, методологія, закономірності процесу підготовки цих фахівців і т. п. 

За нашими підрахунками, до цієї групи на сьогодні можна зарахувати близько 

20 праць російських та українських науковців.  

Пов’язано це з тим, що окремий напрям підготовки фахівців готельного 

господарства було виокремлено не так давно (2000 р. у Росії, 2004 р. – Україні), 

досвід їх підготовки напрацьований незначний, а доцільність виокремлення все 

ще дискутується туризмологами всього світу. 

Серед цих студій звертає на себе увагу дисертація А. В. Віндюка [22], 
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присвячена проблемі забезпечення принципів неперервності та наступності в 

процесі підготовки фахівців готельного господарства. Автор розглядає 

професійну підготовку фахівців з готельної справи в умовах ступеневої освіти 

як процес, який ураховує специфіку готельно-курортної справи, та 

спрямований на здобуття студентами відповідних кваліфікацій усіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів, що забезпечить їх конкурентоспроможність і 

професійну мобільність в індустрії гостинності. Він здійснив аналіз базових 

понять професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної 

справи, визначив структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з 

готельно-курортної справи до професійної діяльності; розробив модель їх 

підготовки в умовах ступеневої освіти. 

Окрім цього дослідження, нами не було знайдено доробок, у яких було б 

розкрито питання забезпечення ефективності взаємодії різних ланок системи 

професійної освіти в готельному господарстві: „ліцей – коледж – ВНЗ –

 додаткова освіта”. Хоча окремі публікації трапляються, значущих для теорії та 

практики підготовки фахівців готельного господарства наразі немає. 

Відкриття нового напряму підготовки „Готельне господарство” відразу 

актуалізувало проблему створення моделі фахівця готельного господарства, 

крім того, воно збіглося за часом з переходом в обох країнах на стандарти 

нового покоління, орієнтовані на компетентнісний підхід. 

Теоретики та практики зійшлися на тому, що підготовка молодих 

фахівців на компетентнісній основі дає змогу, по-перше, при визначенні змісту 

освіти враховувати реалії та перспективи галузі; по-друге, перенести акценти з 

процесу навчання на його результати; по-третє, чітко визначити, якими 

практичними навичками повинен оволодіти студент за час навчання, які 

особистісні та професійні якості сформувати.  

У зв’язку з цим близько половини наукових доробок (Д. Є. Ем [234], 

Н. А. Журанова [58], Н. В. Корнейченко [104], М. Є. Курдакова [109], 

Г. Р. Наумова [128], В. В. Полуда [167], К. О. Стародуб [195], Т. Л. Тимохіна 

[202], О. В. Фоміна [217], Н. М. Шуляк [223]) та ін.) присвячені саме проблемам 
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визначення сутності професійної компетентності фахівців готельного 

господарства та умов її формування. 

Так, педагогічні умови, які забезпечують розвиток загальних компетенцій 

спеціалістів готельного сервісу, висвітлено в роботі Г. Р. Наумової [128]. До 

загальних компетенцій спеціалістів готельного сервісу автор зараховує 

особистісні, інформаційні, комунікативні компетенції та компетенції дій у 

стандартних і нестандартних ситуаціях. І хоча в роботі вони розглядаються 

відокремлено від професійних, дослідниця зазначає, що траєкторії розвитку 

загальних компетенцій не можна розглядати як однолінійні, односпрямовані, 

оскільки вони нерозривно пов’язані між собою. 

Професійну компетентність майбутніх фахівців готельного господарства 

та технологію її формування досліджували М. Є. Курдакова [109], В. В. Полуда 

[167] та О. В. Фоміна [217]. 

М. Є. Курдакова визначила перелік ключових компетенцій фахівця 

готельного сервісу з вищою освітою (професійна, ділова, комунікативна, 

ціннісна, креативна (творча) та пізнавальна), розробила педагогічні технології, 

які забезпечують формування цих компетенцій, та створила структурно-

функційну модель процесу підготовки [109]. 

Натомість інша російська дослідниця,О. В. Фоміна визначила педагогічні 

умови, які забезпечують формування професійної компетентності фахівця 

готельного та ресторанного бізнесу в коледжі. До них вона зарахувала: 

формування змісту освіти (розподіл резерву навчального часу, визначення 

дисциплін за вибором студента, спеціалізацій, переліку та змісту дисциплін 

національно-регіонального компонента, факультативів) та процес курсового й 

дипломного проектування, побудованого на використанні студентами реальних 

проектів підприємств сфери гостинності за пропозиціями роботодавців та 

соціальних партнерів [217]. 

Дещо інакше до визначення основних структурних компонентів 

професійної компетентності фахівця з готельної справи підійшла вітчизняна 

дослідниця В. В. Полуда. Вона встановила, що визначення професійної 
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компетентності фахівця має здійснюватись на основі аналізу його діяльності з 

чітким визначенням ключових компетенцій (особистісних, основоположних та 

спеціальних), виробничих функцій і завдань. Такий підхід, на її думку, дає 

змогу більш ґрунтовно висвітлити важливі професійні якості майбутнього 

працівника готельної справи [167].  

Інші науковці досліджували процес формування окремих складників 

професійної компетентності: поліфункційного (Н. М. Шуляк [223]), 

практичного (К. О. Стародуб [195]), технологічного (Т. Л. Тимохіна [202]), 

комунікативного (Д. Є. Ем [234]). Проте вони вивчали не систему професійної 

компетентності, а виділили окремі її складники, без урахування існуючих 

взаємозв’язків, взаємовпливів, детермінованості, ієрархії і т. п. 

Інтерес науковців привертали також проблеми формування 

конкурентоспроможності спеціалістів готельного сервісу в процесі навчання в 

коледжі (Н. В. Корнейченко [104], Н. А. Журанова [58]). 

Як бачимо, з’явилася значна кількість робіт, спрямованих на дослідження 

професійної компетентності фахівців готельного сервісу загалом та окремих її 

компонентів, технології чи педагогічних умов її формування. Проте 

стверджувати, що ця тема вичерпана, ми не можемо, оскільки модель фахівця 

науковцями до цього часу не розроблена, а професійна компетентність 

визначена не повною мірою. 

Одиничні розвідки присвячено дидактичним аспектам навчання. 

Незважаючи на актуальність практичної підготовки фахівців готельного 

господарства та нерозробленість цієї тематики, над проблемою працювала 

лише Л. І. Поважна [164] (Україна), яка досліджувала зміст та організацію 

практичної підготовки молодших спеціалістів готельного господарства. На 

жаль, це дослідження проводилося близько двадцяти років тому, отже, його 

результати втратили своє практичне значення.  

Недостатньо розробленими залишаються проблеми навчально-

методичного забезпечення процесу підготовки фахівців готельного 

господарства. У цьому секторі єдина робота – дослідження І. А. Абдулліної 
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„Комплексне навчально-методичне забезпечення професійної підготовки 

фахівців для готельного сервісу в ССНЗ” [1]. 

Якщо репрезентовані роботи класифікувати за іншим критерієм: 

освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівця, процес підготовки якого 

досліджується, то вони розподіляться таким чином: 

– роботи, присвячені різним аспектам підготовки фахівців з початковою 

та середньої професійною освітою (за ОКР „молодший спеціаліст”), становлять 

33% від загальної кількості розвідок;  

– роботи, присвячені питанням підготовки фахівців з вищою освітою (за 

ОКР „бакалавр”, „спеціаліст” і „магістр”), – 48%; 

– роботи, присвячені проблемам післявишівської освіти, – 19%. 

Отже, значну кількість доробок присвячено проблемам підготовки 

фахівців готельного обслуговування з вищою освітою, і це зрозуміло, з огляду 

на ті процеси реформування вищої школи, які відбуваються зараз в системі 

освіти Росії та України. 

З іншого боку, незважаючи на той факт, що ринку праці готельного 

господарства не вистачає фахівців саме з початковою та середньою 

професійною освітою (покоївки, портьє, адміністратори, офіціанти та ін.), ця 

ланка професійної освіти залишається не достатньо дослідженою. Хоча роботи, 

присвячені початковій та середній професійній освіті, за кількістю знаходяться 

на другому місці. Відзначимо, що вони були проведені ще до 2006 року, 

останнім часом наукові розвідки цієї тематики взагалі відсутні.  

Недостатньо дослідженими залишаються питання підвищення 

кваліфікації фахівців готельного господарства (післявишівська освіта). 

Зацікавленість науковців викликали такі проблеми, як: удосконалення 

управлінської культури керівників готельних господарств малого бізнесу в 

системі підвищення кваліфікації (А. А. Девятов [49]), внутрішньофірмове 

підвищення професійної кваліфікації працівників готелю (В. В. Поляков [168]), 

корпоративне навчання менеджерів готельного бізнесу (В. В. Ісаєв [74]). Зміст 

перепідготовки фахівців, особливості її організації, навчально-методичне 
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забезпечення, підвищення якості освіти – ці та інші проблеми все ще 

залишаються поза увагою дослідників. 

Окремо можна виділити роботу Х. Е. Найдьонова [125], присвячену 

змісту, формам і методам додаткового професійного навчання менеджерів 

готелів. В Україні відсутня практика організації додаткової освіти, тому 

дослідження в цьому напрямі не проводяться. 

Партнерство навчальних закладів та готельних підприємств наразі є 

важливим для якісної підготовки майбутніх фахівців, але сьогодні, незважаючи 

на актуальність, ця проблема практично не розроблена на теоретичному рівні. 

Виняток становить лише праця Ю. Г. Галаніна [26], у якій розкрито технологію 

та структуру взаємодії ВНЗ та готельних комплексів у професійній підготовці 

кадрів: розроблено модель взаємодії ВНЗ та готельного підприємства у 

професійній підготовці студентів, визначено форми соціально-педагогічної 

взаємодії ВНЗ і готельного підприємства, що дозволяють реалізувати 

особистісно зорієнтований та компетентнісний підходи в процесі професійної 

підготовки з урахуванням специфіки готельної індустрії та засобів діяльності, 

зорієнтованих на особливості студентів та потреби роботодавців. 

Украй необхідним залишається вирішення питань, пов’язаних з 

обґрунтуванням методологічних засад соціально-педагогічної взаємодії, 

правовим забезпеченням механізму взаємодії ВНЗ і соціальних партнерів, 

працевлаштуванням студентів, веденням моніторингу кар’єри випускників 

тощо.  

Окремо виділимо студії, що не ввійшли до нашого групування наукових 

доробок, але становлять інтерес з погляду представленої там інформації. Ці 

наукові праці відображають сучасні ідеї та останні здобутки в аналізованій 

системі; визначають проблемне поле, у якому проводяться дослідження, та 

окреслюють подальші напрями в роботі науковців. Здебільшого результати 

висвітлено в педагогічній періодиці, матеріалах міжнародних, регіональних 

конференцій з проблем організації професійної освіти в готельному 

господарстві.  
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Переходячи до характеристики джерел цієї групи публікацій у галузі 

професійної освіти в готельному господарстві, відзначимо, що, по-перше, ця 

група має розгалужений характер публікацій, які охоплюють широке коло 

питань; по-друге, систематизувати та здійснити аналіз цих робіт складно, адже 

наразі немає єдиного видання з проблем професійної освіти в галузі готельного 

господарства, а результати досліджень публікують у виданнях з педагогіки, 

географії, туризму, краєзнавства, курортології та ін. 

У Російській Федерації існує кілька часописів, які періодично 

розміщують наукові доробки цієї тематики, наприклад: „Вестник 

Национальной академии туризма” (виходить з 2006 р. чотири рази на рік 

тиражем 1000 прим.), „Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса” 

(виходить з січня 2007 р. чотири рази на рік, має чотири тематичні серії: 

„Экономика”, „Гуманитарные науки”, „Технология”, „Информатика”), 

„Вестник РМАТ” (виходить з 2011 р. тричі на рік тиражем 1000 прим., містить 

постійну рубрику „Педагогика профессионального образования”) [59; 224, 

с. 34 – 35].  

Періодично статті з проблем професійної туристської освіти вміщують 

такі російські видання, як „Среднее профессиональное образование”, „Сервис 

plus”, „Сервис в России и за рубежом”, „Современные проблемы сервиса и 

туризма”, „Теория и практика физической культуры”, „Транспортное дело 

России” та ін. [59; 129; 224, с. 35].  

В Україні наразі немає наукових періодичних видань, у яких би 

цілеспрямовано висвітлювали проблеми професійної освіти в туризмі та 

готельному господарстві. Науковці змушені публікувати свої доробки у 

фахових виданнях з педагогіки (педагогічні вісники, які публікують більшість 

вишів України), збірниках наукових праць навчальних закладів, а також у 

матеріалах туристських конференцій різного рівня, які мають обмежене коло 

читачів (тільки учасники конференцій). 

Іноді наукові праці з проблем професійної освіти в галузі готельного 

господарства публікують у науково-методичному збірнику „Нові технології 
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навчання”, науково-практичному журналі „Наука і освіта” та провідних 

часописах „Проблеми освіти” й „Вища освіта України”. 

Цікавими з погляду визначення сучасних проблем готельного бізнесу є 

періодичні видання професійного спрямування, у яких не тільки відстежуються 

всі актуальні тенденції в готельній індустрії, новітні здобутки в обслуговуванні, 

даються практичні рекомендації щодо ефективного ведення бізнесу, а й 

друкують статті з проблем підготовки фахівців для готельного господарства, 

орієнтуючись на запити роботодавців, провідних фахівців галузі.  

Так, у російському спеціалізованому виданні „Гостиничное дело” [35], у 

роботі над яким беруть участь викладачі Московського інституту туризму та 

гостинності й Санкт-Петербурзької академії сервісу та економіки, менеджери та 

управляючі готелів, маркетологи та багато інших фахівців індустрії 

гостинності; у журналах „ProOtel.ru” в рубриці персонал [267], „Парад Отелей” 

[160], „Horeca-magazine” в рубриці „Готельна справа” [251], „Гостиница и 

ресторан: бизнес и управление” в рубриці „Опыт: теория и практика” [34], 

„Отель. Современный бизнес” [157] та інших трапляються статті 

рекомендаційного характеру, у яких відображено останні запити галузі до 

підготовки фахівців, побажання до знань, умінь, навичок майбутніх 

спеціалістів.  

В Україні наразі існує єдиний професійний журнал для вітчизняної 

готельної галузі „Готельний та ресторанний бізнес” [39], який у рубриці 

„Підготовка персоналу” висвітлює цю проблему. 

Виявлені нами наукові роботи з теорії та практики підготовки фахівців 

для готельного господарства дозволяють зробити такі висновки. Проблема 

кадрового забезпечення підприємств готельного господарства є актуальною і 

для зарубіжних, і для вітчизняних теоретиків та практиків. 

Значну увагу зарубіжні дослідники приділяють проблемам: 

 організації навчального процесу підготовки фахівців готельного 

господарства, зокрема історії виникнення та формування навчальних планів для 

вищої освіти в галузі готельного менеджменту;  
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 відокремлення професійної освіти в галузі готельного господарства 

від освіти у сфері туризму; 

 організації практичного навчання через партнерство університетів з 

діючими готельними підприємствами та визначення складників професійної 

компетентності фахівця готельного господарства.  

Ці проблеми актуальні й для вітчизняної системи підготовки фахівців 

готельного господарства, проте, з огляду на новизну цього напряму підготовки, 

залишаються малодослідженими. Логічним є глибоке всебічне критичне 

вивчення зарубіжного досвіду та впровадження його в процесі підготовки 

фахівців готельного господарства з огляду на реалії готельного бізнесу України 

та принципи вітчизняної системи професійної освіти. 

Дослідження науковців України в цій галузі настільки незначні, що ми не 

можемо говорити про існування теоретичного підґрунтя для подальшої 

розробки проблем професійної освіти. Наукові доробки вчених Росії більш 

чисельні. Проте в теорії професійної освіти і України, і Росії відсутні 

фундаментальні дослідження, які визначили б її загальнотеоретичні концепції 

та методологію. Переважна більшість робіт – це праці прикладного характеру, 

які під впливом новітніх процесів і в професійній освіті, і в галузі готельного 

господарства створюють практичні розробки, спрямовані на обслуговування 

практики, з численними рекомендаціями щодо методів і форм організації 

різних видів навчальної діяльності тощо.   

Науковці працювали над питаннями забезпечення принципів 

неперервності та наступності в процесі підготовки фахівців готельного 

господарства, визначенням умов формування їхньої професійної 

компетентності, розробкою основ навчального процесу в різних типах 

навчальних закладів професійної освіти в готельному господарстві.  

Недостатньо розробленими до цього часу залишаються проблеми 

навчально-методичного забезпечення процесу навчання, організації практик, 

управління якістю навчально-виховного процесу та ін. До дидактичних аспектів 

професійної підготовки фахівців науковці звертаються рідко.  
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Зауважимо, що на сьогодні відсутні дослідження, які б окреслювали 

проблемне поле системи професійної освіти у сфері готельного господарства, а 

тому в науковців нема чіткого розуміння того, які проблеми є першочерговими 

та потребують нагального вирішення, а які – другорядні. Також немає робіт з 

історіографії проблеми дослідження. Хоча вивчення досвіду інших країн у 

підготовці фахівців для готельного господарства трапляється в окремих 

параграфах наукових доробок, але автори обмежуються Швейцарією, США, 

Великобританією, Францією.  

Здебільшого роботи зорієнтовані на вищу освіту, припинилися 

дослідження в напрямі середньої освіти, відносно мало робіт, які стосуються 

підвищення кваліфікації кадрів для готельних підприємств.  

Отже, вітчизняні та російські науковці роблять тільки перші кроки в 

напрямі створення дієвої системи професійної освіти в готельному 

господарстві. На нашу думку, насамперед потрібно визначитися з основними 

поняттями, що характеризують підготовку фахівців готельного господарства, 

проаналізувати їх, на що й буде спрямований наш наступний підрозділ. 

 

1.2. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу готельного 

господарства 

 

З другої половини ХХ ст. персонал почали розглядати як ключовий 

ресурс підприємства, основний чинник успішності його діяльності. У зв’язку з 

цим важливого значення набуває дослідження питань, пов’язаних з вирішенням 

кадрових проблем підприємства (організації, установи): удосконалення 

механізму кадрового забезпечення, підготовка компетентних фахівців, 

визначення їх кваліфікаційних характеристик, установлення структури 

персоналу, оптимальне співвідношення окремих його категорій, використання 

можливостей внутрішньофірмового ринку праці тощо. 

Компетентність фахівця визначається рівнем його відповідності 

професійним та кваліфікаційним вимогам посади, яку він обіймає. Ці вимоги 
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представлені у кваліфікаційних характеристиках професій працівників, зміст 

яких визначається залежно від посади, сфери діяльності та ін. Саме ці 

характеристики беруться за основу при визначенні моделі майбутнього 

фахівця, структури його професійної компетентності та формуванні змісту його 

професійної освіти. Тому, досліджуючи проблему підготовки фахівців 

готельного господарства, необхідно ґрунтовно проаналізувати його 

професійно-кваліфікаційну структуру. 

На жаль, в Україні ПКС персоналу готельного господарства повною 

мірою ще не визначена, оскільки галузь перебуває на стадії свого становлення, 

успішний її розвиток спостерігається лише в останні роки, а з початком 

політичної та економічної кризи (2014 р.) узагалі припинився. Відповідно, 

кількість наукових досліджень цієї тематики також обмежена. У цьому напрямі 

нам відомі лише роботи В. В. Богалдін-Малих [14], Н. В. Бунтової [16], 

Н. В. Ізмайлової [73]. 

Аналіз цих досліджень показав, що однією з причин, які стримують 

визначення ПКС персоналу готельного господарства, є термінологічна 

невизначеність понять „готельне господарство”, „сфера гостинності”, 

„індустрія гостинності”, „сфера туризму”, „заклади розміщення”. Одні 

вживають ці дефініції як синоніми, інші ж вкладають у них різний зміст.  

Відповідно, якщо не встановлено сутність та структуру готельного 

господарства як поняття та сфери діяльності, їх співвідношення зі сферою 

гостинності, індустрією гостинності, сферою туризму і т. п., визначення ПКС 

його персоналу неможливо. Тому розпочнемо з визначення сутності цих 

понять. 

Найбільш спірним поняттям є термін „гостинність”: окремі науковці 

розглядають його лише як рису характеру й виступають проти використання 

для позначення професійної діяльності. Так, у низці довідників поняття 

„гостинність” тлумачиться як люб’язний прийом гостей, привітність щодо них. 

Бути гостинним – значить уміти запропонувати теплий прийом, створити 

спокійну та доброзичливу атмосферу [36; 107, с. 8]. 
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Інші ж науковці трактують гостинність уже як складник туристичного 

обслуговування, наприклад, Г. Я. Круль поняття „гостинність” подає як 

„систему заходів і порядок їх здійснення з метою задоволення 

найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей 

туристичних підприємств, їх завбачливого обслуговування наданням низки 

послуг” [107, с. 8]. 

Т. Г. Сокол виникнення терміна „гостинність” (англ. hospitality) пов’язує 

зі словом „хоспис” (hospice ст.-фр.) – „странноприйомний будинок”, „притулок 

для подорожуючих”, де надавали послуги розміщення, харчування, відпочинку 

[189, с. 8].  

Поступово, під впливом багатьох чинників, гостинність перетворюється 

на індустрію, у якій працюють мільйони професіоналів, і в ІІ половині ХХ 

століття в науковий ужиток уводиться поняття „індустрія гостинності”. Але до 

цього часу вчені не дійшли єдності в його визначенні. Воно трактується як:  

 сфера підприємництва, що складається з таких видів 

обслуговування, які спираються на принципи гостинності; характеризуються 

щедрістю та дружелюбністю щодо гостей (І. В. Зорін та В. О. Квартальнов, 

В. А. Смолій, В. К. Федорченко та В. І. Цибух) [55; 71]; 

 сектор індустрії туризму, який спеціалізується на ринку послуг; 

пов’язаний з прийомом і обслуговуванням гостей (Л. Ваген та Р. Браймер) [15, 

с. 36; 17, с. 13 – 15]; 

 бізнес, пов’язаний із забезпеченням приїжджих людей житлом, 

їжею, а також з організацією їх дозвілля (Ф. Котлер) [106, с. 42]; 

 комплексна сфера діяльності працівників, які задовольняють будь-

які запити та побажання туристів (Д. І. Єлканова, Д. А. Осіпов, В. В. Романов, 

Е. В. Сорокіна) [54, с. 5 – 6]; 

 система сучасних виробництв, підприємств, сервісних установ та 

організацій, що спеціалізуються на обслуговуванні приїжджих у цю місцевість 

на порівняно короткий період часу людей з метою відпочинку, ділових 



41 
 

 

зустрічей або з особистими цілями (О. С. Кусков) [110, с. 287]; 

 усі близькі галузі економіки, пов’язані з обслуговуванням людей 

через спеціалізовані підприємства: готелі та ресторани, транспортні компанії й 

туристичні агентства, видовищні, спортивні, культурні, розважальні й гральні 

заклади (С. С. Скобкін) [188, с. 14 – 15]. 

Отже, індустрія гостинності позначає певну сферу діяльності з 

обслуговування, проте погляди науковців не збігаються щодо того, на кого 

спрямована гостинність: тільки на туристів чи взагалі на всіх клієнтів закладу (і 

туристів, і місцеве населення), на будь-кого, хто в цій ситуації є гостем. 

Структуру індустрії гостинності вони визначають по-різному: 

 громадське харчування, розміщення, перевезення й відпочинок 

(Л. Ваген та Р. Браймер, І. В. Зорін та В. О. Квартальнов, В. А. Смолій, 

В. К. Федорченко, В. І. Цибух) [15, с. 37; 17, с. 13 – 15; 71];  

 туризм, готельний та ресторанний бізнес, відпочинок і розваги, 

організацію конференцій і нарад (Дж. Р. Уокер) [204, с. 2]; 

 харчування, розміщення, відпочинок (Ф. Котлер) [106, с. 42]; 

 готелі та ресторани, транспортні компанії й туристичні агентства, 

видовищні, спортивні, культурні, розважальні та гральні заклади 

(С. С. Скобкін) [188, с. 14 – 15]. 

Отже, до індустрії гостинності однозначно відносять підприємства 

готельного та ресторанного господарства, транспортні та дозвіллєві організації. 

Звідси поняття „готельне господарство” вужче за поняття „індустрія 

гостинності”, оскільки є її складником.  

Не встановлено співвідношення між поняттями „індустрія туризму” та 

„індустрія гостинності”. Для одних учених перше поняття ширше, вони 

розглядають індустрію гостинності як сектор індустрії туризму (Л. Ваген та 

Р. Браймер) [15, с. 36; 17, с. 13 – 15], інші, навпаки, вважають туризм 

складником індустрії гостинності (Ф. Котлер, С. Скобкін) [106, с. 42; 188, 

с. 14 – 15]. 
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Ми поділяємо думку Ф. Котлера та С. Скобкіна, які вважають, що 

однозначне визначення туризму, пов’язане, перш за все, з туристами й 

організацією туристських поїздок, поступається місцем багатовимірному 

поняттю „індустрія гостинності”, яке передбачає обслуговування всіх категорій 

населення. Отже, ми не використовуємо поняття „індустрія/сфера гостинності” 

та „індустрія/сфера туризму” як синоніми. Відповідно, не є синонімами і 

поняття „готельне господарство” та „індустрія/сфера туризму”. 

Тепер визначимося із співвідношенням понять „індустрія/сфера 

гостинності” та „готельна індустрія/готельне господарство”. 

На основі результатів аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників зазначаємо, що всі вчені погоджуються з тим, що готельне 

господарство/готельна індустрія є складником індустрії гостинності, більше 

того, основним її компонентом. Отже, поняття „індустрія/сфера гостинності” та 

„готельне господарство/готельна індустрія” несинонімічні. 

У різного роду джерелах можна трапляються синоніми поняття „готельна 

індустрія”: „готельна справа”, „готельний бізнес”. Відзначимо, що на 

законодавчому рівні наразі немає закріпленого визначення жодного з цих 

понять. У науковій літературі: 

– готельна індустрія – багатогалузевий комплекс, який відтворює умови 

для короткострокового проживання в готелях, мотелях, кемпінгах та інших 

засобах розміщення за винагороду, тобто займається виробництвом готельного 

продукту. Поняття „готельна індустрія” правомірно застосовувати тільки у 

випадку, якщо йдеться дійсно про потужне виробництво послуг, поставлене на 

промислову основу (Н. І. Кабушкін та О. С. Кусков) [77, с. 215; 110, с. 286]; 

– готельна справа – як сукупність діяльності, що пропонує власні 

послуги та блага, які забезпечують людині необхідні матеріальні умови – 

розміщення та харчування. Це стосується, пояснює автор, послуг, яких 

потребує турист під час подорожі за межами постійного місця проживання з 

діловими цілями, метою відпочинку чи іншими (Г. Я. Круль) [107, с. 13]; 

– готельний бізнес – вид підприємницької діяльності, який розвивається в 
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галузі індустрії гостинності та спрямований на забезпечення туристів і 

мандрівників житлом, харчуванням, а також вирішенням питань побутового 

обслуговування та організацією проведення дозвілля (О. С. Кусков) [110, 

с. 286 – 287].  

Отже, можна говорити про ширше значення поняття „готельна індустрія”, 

чим „готельна справа” та „готельний бізнес”. Останні два поняття в нашому 

дослідженні будуть синонімами та складниками готельної індустрії.  

Тепер розглянемо поняття „готельне господарство”.  

Історично склалося, що поняття „готельне господарство” 

використовували тільки для визначення діяльності готелів, що виробляли та 

надавали платні послуги з розміщення. Пізніше, з урізноманітненням типів 

засобів розміщення, збільшенням вимог туристів і прагненням готелів 

розширити комплексність обслуговування, готельне господарство доповнилось 

мотелями, кемпінгами, туристичними базами й іншими підприємствами, а в 

перелік послуг додали харчування та розваги.  

За визначенням Українського Енциклопедичного словника-довідника з 

туризму (2006 р.) поняття готельне господарство – це „сукупність готелів усіх 

типів, що використовуються для прийому й обслуговування гостей” [55]. 

З економічного погляду, готельне господарство розглядають як частину 

соціальної інфраструктури регіону, яка створює сприятливі умови для руху, 

облаштування населення та є показником благоустрою соціального простору в 

рамках міста, культурно-ділових об’єктів [64]. 

У маркетингу готельне господарство представляють як компонент сфери 

послуг, основним видом діяльності якої є приймання, розміщення, надання 

різноманітних видів послуг, пов’язаних із перебуванням споживачів за межами 

свого постійного місця проживання [222, с. 172].  

Також з погляду туризмологів готельне господарство є основним 

складником матеріально-технічної бази туризму, який забезпечує повно 

сервісне комплексне обслуговування туристів [13; 70]. 

Зазначені дефініції дають змогу говорити про готельне господарство в 
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широкому та вузькому його розумінні. У першому випадку готельне 

господарство ми розглядаємо як готельні підприємства різних типів, що 

приймають клієнтів та надають їм послуги з розміщення, харчування, додаткові 

й суміжні послуги [116, с. 59] та є розвиненою інфраструктурою регіону, яка 

сприяє розвитку супутніх галузей та має мультиплікаційний ефект, у другому 

випадку – сукупність готелів, які обмежуються тільки послугами розміщення. 

Якщо йдеться про готельне господарство країни, регіону, материка, то 

поняття „готельне господарство” практично аналогічне поняттю „готельна 

індустрія”, особливо в країнах з високим рівнем розвитку цієї сфери послуг. 

У нашому дослідженні ми будемо користуватися визначенням поняття 

„готельне господарство” в широкому значенні. 

Поняття „готель” у нашому дослідженні ми розглядаємо як підприємство, 

що пропонує за плату проживання у відповідним чином обладнаному 

приміщенні та комплекс додаткових послуг, асортимент і якість яких залежать 

від призначення та класу цього підприємства [55; 71; 123, с. 140; 188, с. 89 –

 90].  

Співвідношення між розглянутими раніше поняттями можна відтворити 

схематично таким чином: готель → готельна справа/готельний бізнес → 

готельне господарство → готельна індустрія → індустрія гостинності. 

Розглянемо, до якого виду економічної діяльності належить готельне 

господарство. 

Спочатку, і в Україні, і в Росії, на законодавчому рівні існувало 

розмежування готелів та всіх інших закладів, які надавали послуги розміщення. 

Так, відповідно до Загального Класифікатора „Галузі народного господарства 

України” (ЗКГНГ ЗК) [60] та „Загальносоюзний класифікатор галузей 

народного господарства” (Росія) [149] готельне господарство належало до 

галузі 90000 „Житлово-комунальне господарство”, виду діяльності 

„Комунальне господарство”, групи 90220 „Готельне господарство”, що 

вміщувала готелі (без туристичних), будинки колгоспника, гуртожитки для 

приїжджих. Інші заклади розміщення (туристичні готелі, туристичні бази, 
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будинки відпочинку, пансіонати без лікування, мотелі,кемпінги) було віднесено 

до галузі 91000 „Охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення”, 

виду діяльності 91600 „Відпочинок і туризм”, групи 91610 „Оздоровчі заклади і 

заклади відпочинку” та 91620 „Туризм”, які, окрім зазначених закладів 

розміщення, містили ще й екскурсійні бюро та бюро подорожей, заклади з 

організації міжнародного туризму.  

З уведенням у дію Державного класифікатора України „Класифікація 

видів економічної діяльності” (КВЕД) [95] 01 липня 1997 було припинено 

чинність ЗКГНГ ЗК. У Росії цей класифікатор замінив „Загальноросійський 

класифікатор видів економічної діяльності (ЗКВЕД) ЗК 029-2001” з 01 січня 

2003 року [146]. 

Зміни, які відбувалися в економіці держави, відображалися у КВЕД. У 

КВЕД ДК 009:2010 (дiє з 01.01.2012 р.) засоби розміщення були об’єднані та 

систематизовані в секції І „Тимчасове розміщення й організація харчування”, 

розділ 55 „Тимчасове розміщення”, який складається з груп: 55.1 „Діяльність 

готелів і подібних засобів тимчасового розміщування”, 55.2 „Діяльність засобів 

розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання”, 55.3 

„Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів”, 55.9 „Діяльність інших засобів тимчасового розміщування”. 

У Класифікаторі відзначено, що „даний розділ передбачає надання місць 

для короткострокового проживання й розміщування відряджених та інших 

приїжджих, включає надання довгострокового проживання для студентів, 

робочих і подібних груп населення. Деякі засоби розміщування надають тільки 

місце для проживання, а інші разом з житлом пропонують послуги харчування 

та відпочинку” [95]. 

Отже, у КВЕД ДК 009:2010 структуру закладів розміщення було 

доповнено курортними готелями, готелями класу люкс, котеджами та 

будиночками без надання послуг з прибирання або приготування їжі, 

хостелами, гірськими таборами; також було внесено місця для проживання в 

кемпінгах, наметових містечках, трейлерних парках, містечках для відпочинку, 
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мисливських або рибальських угіддях; студентські гуртожитки, шкільні 

гуртожитки, робочі селища, пансіонати, залізничні спальні вагони. Отже, у 

новому вітчизняному Класифікаторі від розмежування готелів та інших 

закладів розміщення відмовилися, а перелік їх збільшили. 

У Російській Федерації діє „Загальноросійський класифікатор видів 

економічної діяльності ЗК 029-2001”, який відрізняється від вітчизняного КВЕД 

ДК 009:2010 структурою групувань видів економічної діяльності (КВЕД ДК 

009:2010 має 4 групи, ЗКВЕД ЗК 029-2007 – 2); розгалуженістю групи 55.23 

„Діяльність інших місць для проживання” на 5 підгруп (див. додаток А). 

Розподілення засобів розміщення за класами/групами в українському та 

російському класифікаторах подібне, але віднесення їх діяльності в ЗКВЕД ЗК 

029-2007 до розділу з назвою „Готелі та ресторани” і класу „Діяльність готелів 

та ресторанів”, на нашу думку, є некоректним. Адже відповідно до класифікації 

ВТО поняття „засоби тимчасового розміщення” є ширшим за змістом, ніж 

поняття „готель”, та становлять будь-який об’єкт, що регулярно або інколи 

надає приміщення для ночівлі – на платній основі чи безоплатно. Тоді як готелі 

пропонують, передусім, за плату проживання у відповідним чином 

обладнаному приміщенні, є колективним засобом розміщення, для якого 

функція розміщення є основною.  

Якщо порівнювати КВЕД ДК 009:2010 та ЗКВЕД ЗК 029-2007 з 

Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної 

діяльності (ISIC (Rev.4) [117, с. 232 – 234], розробленою Організацією 

об’єднаних націй (ООН), та Статистичною класифікацією видів економічної 

діяльності в Європейському економічному співтоваристві (NACE (Rev.1.1)) 

[196], то структура КВЕД відповідає структурі коду NACE (Rev.1.1) і має 

ідентичні позиції статистичних класифікацій, з ISIC (Rev.4) є часткові (неповні) 

відповідності між позиціями статистичних класифікацій і коди мають такий 

вигляд 5510, 5520, тоді як у вітчизняному та європейському класифікаторі – 

55.10, 55.20. 

Також відмітимо, що український Класифікатор видів економічної 
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діяльності більшою мірою відповідає світовому та європейському 

класифікаторам порівняно з російським.   

Отже, у дослідженні ми орієнтуємося на КВЕД ДК 009:2010, у якому 

готельне господарство належить до класу 55.10 „Діяльність готелів і подібних 

засобів тимчасового розміщення”. Цей клас об’єднує діяльність готелів і 

подібних засобів тимчасового розміщування та вміщує: готелі, курортні готелі, 

готелі класу люкс та мотелі.  

Раніше нами було визначено, що саме готель є основним типом засобів 

розміщення в готельному господарстві, а тому становить основне місце 

працевлаштування майбутніх фахівців готельного господарства.  

Розглянемо детально професійно-кваліфікаційну структуру персоналу 

готельного підприємства. 

Структура персоналу будь-якого підприємства – це сукупність окремих 

груп працівників, об’єднаних за певною суттєвою ознакою. Такою ознакою 

може бути професійна приналежність (професійна структура), рівень 

кваліфікації (кваліфікаційна структура), вік, стать та освіта (статевовікова 

структура та структура за рівнем освіти) та ін. [4, с. 32 – 35]. 

Професійна структура – це розподіл працівників за професіями на основі 

розподілу праці, що передбачає спеціальну підготовку для виконання певного 

виду робіт, придбання відповідних практичних та теоретичних знань. 

Основним концептуальним складником у цьому понятті є професія.  

Трактувань поняття „професія” в літературі багато: це заняття, що 

вимагає спеціальної підготовки, яке людина практикує регулярно та яке 

служить їй джерелом існування; це особлива форма соціальної організації 

працездатних членів суспільства, об’єднаних загальним видом діяльності та 

професійною свідомістю і т. п.  

Кілька визначень поняття наводить у своїх роботах Є. О. Климов. 

Найбільш повним є таке: „Професія – це необхідна для суспільства, соціально 

ціннісна й обмежена внаслідок поділу праці сфера програми фізичних і 

духовних сил людини, що дає їй можливість одержувати замість витраченої 
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праці необхідні засоби існування та розвитку” [96, c. 107]. Уточнюючи це 

об’ємне визначення, Є. О. Климов характеризує професію як спільність, 

діяльність, сферу реалізації особистості та як систему, що історично 

розвивається. Він підкреслює, що: „з погляду суспільства, професія – це 

система професійних завдань, форм і видів професійної діяльності, 

професійних особливостей особистості, які можуть забезпечити задоволення 

потреб суспільства в досягненні потрібного суспільству значущого результату, 

продукту” [97, с. 167]. 

У розумінні К. В. Антоненка, професія (лат. Professio) – це вид трудової 

діяльності, що потребує певного рівня здібностей і підготовки, та зазвичай є 

джерелом існування фахівця [7, с. 64]. М. С. Герцик, О. М. Вацеба розглядають 

професію як „своєрідну сукупність умінь, навичок, видів діяльності, особистих 

захоплень та зацікавлень людини, що служить джерелом заробітку, сприяє 

виявленню творчих здібностей і реалізації власних та суспільних устремлінь” 

[30, с. 158].  

Узагальнення наявних трактувань дозволяє дати таке визначення поняття 

„професія” – це форма трудової діяльності, для виконання якої людина 

повинна володіти певними знаннями та навичками, мати спеціальні здібності та 

розвинені професійно важливі якості, які залежно від потреб ринку праці 

повинні вдосконалюватись. Повне усвідомлення професії, механізмів і меж 

власної діяльності дає змогу ставити та вирішувати професійні завдання будь-

якого рівня складності – від прикладних до методологічних. 

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій” (КП) уміщено 23 професії сфери готельного господарства, перелік 

яких представлено в таблиці 1.1. Значна частина цих професій (35%) перейшла 

з класифікаційної сфери радянського часу, решта – нові (менеджер 

(управитель) готельного господарства, фахівець з готельного обслуговування, 

фахівець із конференц-сервісу, фахівець з організації дозвілля, консьєрж 

готельного комплексу тощо) [50].  
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Таблиця 1.1 

Зразок Державного класифікатора України ДК 003:2010  

„Класифікатор професій” 

Професійна назва роботи Код 

ЗКППТР 

Випуск 

ДКХП 

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі) 

Керуючий готельним господарством, код КП 1210.1 21839 87 

Завідувач корпусу готелю, код КП 1225 21936 87 

Завідувач поверху готелю, код КП 1225 22136 87 

Завідувач філіалу готелю, код КП 1225 22096 87 

Завідувач номерного фонду готелю (туристичного 

комплексу та іншого), код КП 1239 

  

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.), код 

КП 1315 

 87 

Менеджер (управитель) у готельному господарстві, код 

КП 1455.1 

 87 

Розділ 2 Професіонали 

Фахівець із готельної справи, код КП 2482.2   

Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, 

туристичні комплекси та ін.), код КП 2482.2 

  

Розділ 3 Фахівці 

Організатор туристичної і готельної діяльності, код КП 

3414 

  

Фахівець з готельного обслуговування, код КП 3414   

Фахівець із конференц-сервісу, код КП 3414    

Фахівець з організації дозвілля, код КП 3414   

Розділ 4 Технічні службовці 

Оператор автоматизованого розрахунку у готелі, код КП 

4211 

24225 87 

Адміністратор черговий, код КП 4222 20065 87 

Ресепшіоніст, код КП 4222   

Розділ 5 Працівники сфери торгівлі та послуг 

Консьєрж готельного комплексу, код КП 5121    

Портьє, код КП 5121  87 

Стюард (готелі та інші місця розміщення), код КП 5121   

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), 

код КП 5121 

 87 

Майстер готельного обслуговування, код КП 5129   

Покоївка, код КП 5142 11695 87 

Розділ 9 Найпростіші професії 

Швейцар, код КП 9152 19599 1 



50 
 

 

Зазначимо, що для більшості професій сфери готельного бізнесу 

кваліфікаційні характеристики розроблені та розміщені в окремих вітчизняних 

галузевих випусках ДКХП („Житлове та комунальне господарство населених 

пунктів”, „Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності” (розділ „Найпростіші професії”) й т. п.). Разом з тим слід мати на 

увазі, що в більшості випадків розроблені кваліфікаційні характеристики 

зорієнтовані на працівників готелів традиційного „радянського, 

пострадянського” рівня. На 11 професій відповідного напряму (завідувач 

номерного фонду готелю, фахівець із готельної справи, фахівець із гостинності 

в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.), організатор 

туристичної і готельної діяльності, фахівець з готельного обслуговування, 

фахівець із конференц-сервісу, фахівець з організації дозвілля, консьєрж 

готельного комплексу, стюард (готелі та інші місця розміщення), майстер 

готельного обслуговування) кваліфікаційні характеристики відсутні [51; 52]. 

У Росії наразі діє „Загальноросійський класифікатор професій робочих, 

посад службовців та тарифних розрядів ЗК 016-94” [147], який надає такий 

перелік основних професій робітників і посад службовців у готельному 

господарстві (див. табл. 1.2). 

Як бачимо, у Росії визначено чотири категорії посад службовців та 

професій робітників: керівники, фахівці, службовці та робітники, які є 

загальними для всіх галузей народного господарства.  

Світовим стандартом у професійно-класифікаційній сфері є Міжнародна 

стандартна класифікація занять „International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-08)” [252]. ISCO-08 дозволяє отримувати відносно 

докладні та зіставні на міжнародному рівні дані, а також узагальнену 

інформацію за 10 основними групами занять на найвищому рівні агрегування 

відомостей про зайнятість. Оскільки вітчизняний готельний бізнес орієнтується 

на міжнародні стандарти, структуру персоналу готельних підприємств теж 

необхідно визначати з огляду на міжнародні класифікатори. Тому нами 

складені перехідні таблиці від КП ДК 003:2010 та ЗК 016-94 до ISCO-08 для 
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груп та професійних назв робіт (професій) готельного господарства (див. 

додатки Б, В). 

Таблиця 1.2 

Перелік основних професій робітників і посад службовців сфери 

готельного бізнесу за „Загальноросійським класифікатором професій 

робочих, посад службовців та тарифних розрядів”  

 

Професійна назва роботи 
Код 

ЗКППТР 

Код 

за 

ЗКЗ* 

Код 

випуску 

ЄТКС**/ 

категорії 

Група 1 Керівники (представники) органів влади та управління всіма рівнями, 

зокрема керівники закладів, підприємств та організацій 

Директор (завідувач) готелю (кемпінгу, 

пансіонату) 

21353 1210 1 

Завідувач поверхом готелю 22194 1225 1 

Менеджер у готельному обслуговуванні 24053 1225 1 

Начальник відділу в готелях 24684 1225 1 

Голова кооперативу в готельному 

обслуговуванні 

25694 1315 1 

Група 3 Фахівці середнього рівня кваліфікації 

Адміністратор готелю (будинку відпочинку) 20063 3431 2 

Адміністратор черговий 20065 3431 2 

Група 4 Службовці, зайняті підготовкою інформації, оформленням 

документації, обліком та обслуговуванням 

Оператор автоматизованого розрахунку в готелі 25327 4211 3 

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, 

пансіонату) 

21269 4224 3 

Портьє 25627 4224 3 

Група 9 Некваліфіковані робітники 

Покоївка 11695 9132 01 

Швейцар 19599 9152 01 
*ЗКЗ –        Загальноросійський класифікатор зайнятості  

** ЄТКС – Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників у 

Російській Федерації 

 

 

За результатами порівняння відзначаємо, що професійні назви робіт, 

представлені в національному класифікаторі, більш деталізовані. Як показує 
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практика, у діяльності вітчизняних готелів здебільшого користуються назвами 

ISCO-08. 

Крім ISCO-08, існують збірники матеріалів Європейського центру 

професійної освіти (European Centre for the Development of Vocation Training 

(CEDEFOP) – Європейський центр з розвитку професійної підготовки кадрів):  

 „Occupations in the Hotel Tourist Sector within the European 

Community” („Професії в готельному та туристичному секторі в рамках 

Європейського співтовариства”) [265, с. 14 – 26],  

 „Occupations in the tourist sector” („Професії у сфері туризму”) [249], 

 „Changing occupational profiles in the hotel industry: case studiesin 

France, Italyand Spain: synthesis report” („Зміна професійних профілів у 

готельній індустрії: аналіз у Франції, Італії та Іспанії”) [247] та ін. 

Збірники містять порівняльний аналіз професій персоналу у сфері 

туризму, готельного та ресторанного господарства в державах Європейського 

Союзу: Бельгії, Німеччині, Данії, Іспанії, Франції, Греції, Італії, Португалії та 

Великобританії. Також наведено службові обов’язки найбільш поширених у 

туризмі, готельному і ресторанному бізнесі посад керівників і працівників, 

розглянуто вимоги до курсів загальної та професійної освіти, тривалості 

навчання за трьома рівнями: елементарним, середнім та вищим. 

Зауважимо, що в більшості країн Європи структура основних професій і 

посад готельного господарства також не така розгалужена, як в Україні, 

наприклад, CEDEFOP [265, с. 14 – 26] подає її таким чином (див. табл. 1.3).  

Отже, маємо визнати, що більшість професійних назв робіт вітчизняного 

та російського класифікатора збігаються та перейшли з радянського періоду. 

Значна частина професій готельного господарства в українському 

класифікаторі мають розгалужену структуру та спеціалізації, тоді як в ISCO-08 

виділяються тільки чотири загальних рівня кваліфікації. Як наслідок, вісім з 

десяти основних груп ISCO-08 містять професії тільки на одному з чотирьох 

рівнів кваліфікації. З іншого боку, у низці європейських класифікаторів, 
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наприклад, CEDEFOP, простежується тенденція до збільшення спеціалізацій 

професій готельного господарства. 

Таблиця 1.3 

Структура основних професій і посад готельного господарства  

за вказівником CEDEFOP [263, с. 14 – 26] 

№ 

п/п 

Найменування посади  

 

Код  

Сектор 1. Готелі 

1 Генеральний директор (великий готель) – General Manager (large 

hotel) 

R1 

2 Генеральний директор (готель середнього розміру) – General 

Manager (medium-sized hotel) 

R2 

3 Генеральний директор (малий готель) – General Manager (small hotel) R3 

4 Менеджер з прийому гостей – Front Office Manager R4 

5 Працівник служби прийому та розміщення – Receptionist R5 

6 Завідувач господарством – Head Housekeeper R6 

7 Покоївка – Room Attendant R7 

 

У вітчизняній практиці часто ототожнюють поняття „професія” та 

„спеціальність”. Але відзначимо, що професія – поняття ширше, ніж 

спеціальність, її відмінними ознаками, крім професійної компетентності, є 

також соціально-професійна компетенція, професійна автономія, самоконтроль, 

групові норми та цінності. Професія зазвичай об’єднує групу споріднених 

спеціальностей. Своєю чергою, спеціальність – це підвид професії, що 

найчастіше потребує більш глибоких знань та навичок у певній обмеженій 

галузі.  

За визначенням Е. Ф. Зеєра, спеціальність – це комплекс набутих шляхом 

професійної освіти, підготовки та в процесі роботи спеціальних знань, умінь і 

навичок, необхідних для виконання певного виду діяльності в межах тієї чи тієї 

професії [62, с. 56]. Тобто спеціальність – один з видів професійної діяльності 

всередині професії, спрямований на досягнення проміжних результатів або на 

досягнення загальних результатів специфічними засобами [Там само, с. 122]. 

Розглянемо сутність поняття „кваліфікація”, що становить основу 
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кваліфікаційної структури. В Українському педагогічному словнику подано 

таке визначення кваліфікації: „Кваліфікація (від лат. quails – який за якістю та 

fasio – роблю) – ступінь професійної підготовки працівника, наявність у нього 

знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним певного виду роботи” 

[31, с. 158]. 

У європейській традиції, як свідчить Конвенція Ради Європи та 

ЮНЕСКО про визнання кваліфікації вищої освіти в європейському регіоні, яка 

була прийнята в Лісабоні 11 квітня 1997 р. [183, с. 89 − 95], узагальнювальний 

термін „кваліфікація” (qualification) використовується для позначення 

документа з певної освітньої програми, який дає право на продовження освіти 

або виконання певної діяльності (академічна та професійна кваліфікації) [102]. 

У Канаді, США, Росії й інших країнах, зокрема й в Україні, цей термін 

використовується у звичному для нас розумінні для позначення конкретного 

змісту професійної освіти. Набути відповідної кваліфікації можна в системі 

професійної освіти. 

У вимогах до розробки нових галузевих стандартів вищої освіти поняття 

„кваліфікація” визначається як здатність виконувати завдання та обов’язки 

відповідної роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. 

Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-

професійних та освітньо-наукових програм підготовки й має загалом 

відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків [50].
 

Звернемо увагу, що з розвитком науково-технічного процесу та 

виникненням нових професій і спеціальностей змінюється й сутність поняття 

„кваліфікація”. Раніше воно окреслювалося складністю робіт та функцій, які 

традиційно виконувались, тривалістю навчання та професійним стажем, 

відсьогодні – ще й здатністю до швидкої переорієнтації на нові види діяльності 

та вмінням здобувати знання та вміння самостійно.  

Кваліфікація має два параметри [50 – 52]:  

– рівень професійної діяльності, що визначається складністю та обсягом 

завдань і обов’язків (в Україні це – фахівець з готельного обслуговування, 
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фахівець із готельної справи, у Росії зазначено найменування кваліфікації 

базової підготовки: менеджер);  

– освітньо-кваліфікаційний рівень, що має відповідати рівню професійної 

діяльності (молодший бакалавр з готельного обслуговування, бакалавр з 

готельно-ресторанної справи, спеціаліст з готельної і ресторанної справи, 

магістр із готельної і ресторанної справи в Україні; у Федеральних державних 

освітніх стандартах професійної освіти в Російській Федерації 

використовується скорочена назва кваліфікації/ступеня: менеджер, бакалавр, 

магістр).  

Отже, під кваліфікаційною структурою ми розуміємо розподіл 

працівників у межах однієї професії або професійної групи за рівнем 

професійної діяльності, який визначає освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Зазначимо, що між професійною та кваліфікаційною структурою існує 

тісний зв’язок. Зміни в професійній структурі зумовлюють кількісні та якісні 

зміни кваліфікаційної структури. Що, своєю чергою, може викликати 

підвищення необхідного рівня кваліфікації або його зниження та призводить до 

суттєвих функційних змін самої професійної структури.  

В основі професійно-кваліфікаційної структури персоналу готельного 

господарства лежить розподіл персоналу на професійно-кваліфікаційні групи, 

кожна з яких об’єднує персонал, що виконує певні виробничі завдання та має 

відповідну кваліфікацію. Кількість професійно-кваліфікаційних групувань у 

готельному підприємстві та їх склад залежать від його спеціалізації, розміру та 

категорії.  

У структурі кадрів готельного господарства професії групуються за 

кваліфікацією виду діяльності, за технологічними та методичними функціями, 

за розрядами й посадами. 

Основою для виділення професійно-кваліфікаційних груп, що працюють 

у готельних підприємствах, є неоднорідність праці в готельному господарстві. 

Вона виражається в поділі праці: на розумову та фізичну, організаторську й 

виконавську, складну та просту, самоорганізовану та регламентовану, творчу та 
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стереотипну. 

Для визначення суті соціально-економічної неоднорідності праці 

використовують поняття якості праці, її кваліфікації та складності, змісту й 

характеру праці [55; 120, с. 262 – 265]. 

На зазначених підставах ми диференціюємо працівників готельного 

господарства за чотирма професійно-кваліфікаційними групами, кожна з яких 

характеризується внутрішньою однорідністю праці й подібними вимогами до 

кваліфікаційного рівня: 

І група – господарські керівники та керівний адміністративно-

управлінський персонал:  

а) лінійні керівники (керуючий готельним господарством, керуючий 

(директор, завідувач) готелем та ін.); 

б) функційні керівники (завідувач філіалу готелю, завідувач корпусу 

готелю, завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу, завідувач 

поверху готелю та ін.). 

До цієї групи входять професії першого розділу Національного 

класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій” (КП). 

ІІ група – фахівці (працівники різних відділів і служб: інженери, 

економісти, бухгалтери, методисти, технологи та ін.), що, своєю чергою, 

поділяються на три підгрупи:  

а) фахівці наскрізні, тобто такі, що потрібні в багатьох галузях народного 

господарства, зокрема готельному господарстві (менеджер, економіст, 

бухгалтер); 

б) фахівці міжгалузеві, тобто такі, що потрібні (крім готельного 

господарства) ще кільком галузям (стюард, швачка, кастелянша, супервайзер);  

в) фахівці галузеві (технологічні), тобто потрібні тільки готельній галузі 

(ресепшіоніст, стюард (готелі та інші місця розміщення), організатор 

туристичної й готельної діяльності, фахівець з готельного обслуговування, 

фахівець із конференц-сервісу, фахівець з організації дозвілля та ін.). 

Ця група охоплює професії розділів 2, 3, 4, 5 та 9 КП. 
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Поділ груп фахівців на підгрупи зумовлений різним підходом до 

підготовки та навчання кадрів цих категорій. Основною функцією цих фахівців 

є кваліфікована та технологічна розробка й реалізація конкретних рішень і 

завдань. 

ІІІ група – робітники (адміністратор готелю, черговий по поверху 

готелю, портьє, оператор автоматизованого розрахунку в готелі, покоївка, 

консьєрж готельного комплексу, швейцар, майстер готельного обслуговування 

та ін.), тобто кваліфіковані робітники, до функцій яких входить реалізація та 

забезпечення технологічного циклу готельного обслуговування.  

Ця група включає підгрупи:  

а) основні робітники, які безпосередньо зайняті виконанням 

технологічних операцій із надання готельних послуг;  

б) допоміжні робітники (сантехніки, електрики, слюсарі, водії, 

вантажники ті ін.), які виконують різноманітні допоміжні або підсобні операції. 

Представлена група містить професії таких розділів КП: 5, 7, 8, 9. 

IV група – службовці. Поєднує працівників розумової праці: секретарів, 

діловодів, друкарок, касирів, табельників, нормувальників та ін. Основна 

функція – ведення діловодства, нормативної документації, виконання 

оперативно-технічних завдань. 

Дана група ділиться на дві підгрупи: 

а) некваліфіковані службовці (кур’єри, копіювальники та ін.), які 

виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи. Виконання таких 

робіт не потребує спеціальної підготовки; 

б) малокваліфіковані службовці (діловоди, секретарі-друкарки, обліковці 

та ін.) виконують нескладні роботи, для підготовки яких достатньо кількох 

тижнів навчання. 

Ця група представлена професіями, які входять до розділу 4 КП. 

Професійно-кваліфікаційні групи персоналу готельного господарства 

нами представлено у вигляді таблиці (див. табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 

Професійно-кваліфікаційні групи персоналу готельного господарства 

Група  Підгрупа Посада 

К
ер

ів
н

и
к
и

 

Лінійні 

керівники 

керуючий готельним господарством,  

керуючий (директор, завідувач) готелем, 

менеджер (управитель) у готельному господарстві 

функційні 

керівники 

завідувач філіалу готелю, 

завідувач корпусу готелю,  

завідувач номерного фонду готелю (туристичного 

комплексу та ін.), 

завідувач поверху готелю, 

завідувач бюро (з обслуговування іноземних 

громадян у готелях), 

головний адміністратор готелю 

Ф
ах

ів
ц

і 

фахівці 

наскрізні 

 

менеджер, 

економіст, 

бухгалтер тощо 

фахівці 

міжгалузеві 

 

швачка, 

кастелянша, 

супервайзер,  

перекладач тощо 

фахівці галузеві 

(технологічні) 

 

ресепшіоніст,  

стюард (готелі та інші місця розміщення),  

організатор туристичної і готельної діяльності,  

фахівець з готельного обслуговування,  

фахівець із конференц-сервісу,  

фахівець з організації дозвілля 

Р
о

б
іт

н
и

к
и

 

основні 

робітники 

адміністратор готелю,  

черговий по поверху готелю, 

оператор автоматизованого розрахунку в готелі, 

швейцар, портьє, покоївка, 

консьєрж готельного комплексу,  

майстер готельного обслуговування та ін. 

допоміжні 

робітники 

 

сантехніки, електрики, 

слюсарі, водії, 

носії, вантажники,  

прибиральники виробничих, службових приміщень, 

територій тощо 

С
л
у

ж
б

о
в
ц

і 

некваліфіковані 
кур’єр, 

копіювальники та ін. 

малокваліфіко-

вані 

діловоди, 

секретарі-друкарки, 

обліковці, касири тощо 
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Отже, за характером виконуваних функцій персонал готельного 

підприємства поділяється на 4 категорії: керівники, фахівці, робітники та 

службовці. Особливу увагу звернемо на керівників, спеціалістів та робітників 

адже ці категорії персоналу займають основні посади готельного підприємства.  

Керівники – це працівники, які організовують виробництво й здійснюють 

управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів 

(директори, головні спеціалісти, начальники управлінь, відділів, майстри та ін.), 

а також їх заступники. 

Для цієї категорії є відповідні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст), післядипломна освіта 

в галузі управління, стаж роботи в готельному господарстві за професіями 

керівників нижчого рівня – не менше 3 років. Відповідають зазначеним 

вимогам студенти з кваліфікацією спеціаліста та магістра з готельної і 

ресторанної справи (професійна назва роботи – фахівець із готельної справи). 

Тобто можна говорити про фахівця із готельної справи як особистість, 

яка відповідно до вимог галузевих стандартів ступенево здобуває вищу освіту 

відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” та „магістр” з метою 

здійснення професійної діяльності в готельних підприємствах.  

Спеціалісти – це категорія персоналу, яка охоплює професії, що 

передбачають високий рівень знань у певній галузі.  

До цієї категорії належать професії, що вимагають від працівника (з 

урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) 

кваліфікації за дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню молодшого 

бакалавра та бакалавра, стаж роботи за професією в готельному господарстві: 

для бакалавра або молодшого бакалавра – не менше 3 років; для готелів, які 

обслуговують іноземних громадян, – володіння однією з іноземних мов в обсязі 

спеціальних курсів. 

Відповідають зазначеним вимогам студенти з кваліфікацією молодший 

бакалавр з готельного обслуговування та бакалавр з готельно-ресторанної 

справи (професійна назва роботи – фахівець з готельного обслуговування). 
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Відзначимо, що в нашому дослідженні,у зв’язку зі змінами, які відбулись у 

законі України „Про освіту” [173], кваліфікацію „молодший спеціаліст з 

готельного обслуговування” змінено на „молодший бакалавр”. 

Тобто під фахівцем з готельного обслуговування ми розуміємо 

особистість, яка відповідно до вимог галузевих стандартів ступенево здобуває 

вищу освіту відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів „молодший 

бакалавр” та „бакалавр” з метою здійснення професійної діяльності в готельних 

підприємствах.  

Робітники – це категорія персоналу, яка безпосередньо зайнята в процесі 

створення матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг.  

До цієї категорії належать професії, що вимагають від працівника (з 

урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) 

повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної 

середньої освіти й професійної підготовки в готелі. Стаж роботи за професією в 

готельному господарстві є необов’язковим.  

Відповідають зазначеним вимогам студенти освітньо-кваліфікаційного 

рівня „кваліфікований робітник” (кваліфікації – адміністратор, черговий по 

поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), покоївка 1, 2-го розрядів, портьє тощо) 

та з кваліфікацією молодший бакалавр з готельного обслуговування. 

Відмітимо, що кваліфікаційні характеристики професій працівників 

готельного господарства, за якими здійснювався розподіл працівників 

готельного господарства на категорії, недосконалі з погляду організації 

професійної освіти: кваліфікаційна характеристика фахівця, який працює в 

двозірковому міні-готелі, не відрізняється від кваліфікаційної характеристики 

того, хто працює у великому п’ятизірковому готельному комплексі. Тобто не 

береться до уваги тип та категорія готельного підприємства, залежно від яких 

змінюються вимоги до фахівців.  

Своєю чергою, Класифікатор професій ДК 003:2010 має теж певні 

недоліки. Низка професійних назв робіт, у зв’язку із уведенням нових, доцільно 

прибрати з класифікатора (наприклад, нова професійна назва робіт 
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„ресепшіоніст” може замінити існуючого „адміністратора”); монопрофесійні 

(вузькоспеціалізовані) робочі спеціальності (покоївка, портьє, стюард, черговий 

по поверху готелю, оператор автоматизованого розрахунку в готелі тощо) 

доцільно об’єднати в інтегровану (укрупнену) професійну назву роботи 

„майстер готельного обслуговування”. Так, середня кількість робочих 

професій, що інтегруються до укрупненої професії, за кордоном коливається в 

межах 3 – 5 позицій (бувають і випадки з 6 – 10 позицій), залежно від ступеня 

поділу трудових процесів [200, с. 19]. 

Посади працівників, включені до групи галузевих фахівців, І. Ю. Ляпіна 

пропонує згрупувати за трьома кваліфікаційними рівнями залежно від напряму 

діяльності працівників, складності та обсягів виконуваних посадових 

обов’язків, міри самостійності та відповідальності в прийнятті та реалізації 

рішень [113, с. 23 – 24]. 

Перший та другий кваліфікаційні рівні поєднують посади, для яких рівень 

освіти може бути різний (від повної загальної середньої освіти та 

індивідуальної підготовки до початкової професійної освіти). 

Третій кваліфікаційний рівень в основному повинен відповідати вищій 

професійній освіті (бакалавр, дипломований спеціаліст). 

Нам імпонує такий розподіл посад працівників на кваліфікаційні рівні, 

але ми вважаємо, що потрібно посади розподіляти таким чином: 

− 1 кваліфікаційний рівень – фахівці з професійно-технічною 

(кваліфікований робітник) та початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти 

(молодший бакалавр); 

− 2 кваліфікаційний рівень – фахівці першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (бакалавр); 

− 3 кваліфікаційний рівень – фахівці другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (спеціаліст, магістр). 

Такий розподіл цілком доречний та відображає ступеневість професійної 

освіти, але існує проблема – у готельному господарстві є низка посад (45%), для 

займання яких від претендентів (за кваліфікаційною характеристикою професій 



62 
 

 

працівників) не вимагається професійна освіта  (покоївка, оператор 

автоматизованого розрахунку в готелі, черговий по поверху готелю, консьєрж 

готельного комплексу, портьє тощо), при цьому вони залишаються фахово 

спрямовані, тобто потрібні знання, уміння та навички в галузі готельного 

господарства. 

Інша проблема – це завищені вимоги галузі до фахівців, які щойно 

закінчили виш. Роботодавці вимагають від колишніх студентів стаж роботи на 

тій чи тій посаді в готельному господарстві, хоча більшість кваліфікаційних 

характеристик професій працівників такої вимоги до посад не висуває.  

Сьогодні склалась ситуація, коли низка професій готельного 

господарства, за якими ведеться підготовка фахівців у навчальних закладах, не 

має кваліфікаційних характеристик, що відображають потреби галузі й на 

основі яких повинні визначатися зміст та умови організації підготовки фахівців 

для готельного господарства, а наявна ПКС персоналу готелів не відповідає 

запитам вітчизняного ринку готельних послуг.  

Бажану професійно-кваліфікаційну структуру персоналу готельного 

господарства представимо у вигляді схеми (див. додаток Г), яка може слугувати 

основою для побудови системи підготовки фахівців готельного господарства, 

ефективність функціонування якої значною мірою залежить від гнучкості ПКС, 

її відповідності вимогам ринку праці, адекватності визначення професій та 

спеціальностей галузі, кваліфікаційних характеристик тощо. 

Професійно-кваліфікаційна структура персоналу готельного господарства 

має непостійний характер та суттєво залежить від функціонування виробничої 

системи, її окремих елементів та особистісних чинників, як-от: рівень освіти; 

якість освіти, відповідність профілю освіти посаді; рівень кваліфікації, що 

визначається атестаційною характеристикою фахівців; наявною системою 

забезпечення розвитку персоналу та кваліфікаційними вимогам до посад усіх 

рівнів.  

Значно впливають на професійно-кваліфікаційну структуру персоналу 

запити роботодавців та відповідний рівень обслуговування, що визначається 
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категорією готелю. Так, у п’ятизіркових готелях суттєво підвищуються вимоги 

до всіх груп працівників, зокрема й до робітничих професій та службовців, 

вимагаючи від них повної вищої освіти відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та стажу роботи за професією в 

готельному господарстві від 2 до 3 років. Для готелів, які обслуговують 

іноземних громадян, – володіння однією з іноземних мов у обсязі спеціальних 

курсів. 

У представленій схемі відсутнє поняття „фахівець готельного 

господарства”, яке в нашому досліджені є основоположним. На нашу думку, 

„фахівець готельного господарства” становить особистість, яка здобула 

відповідну кваліфікацію та володіє певним рівнем сформованості 

компетентностей для виконання професійної діяльності в галузі готельного 

господарства. 

Отже, на підставі теоретичного аналізу законодавчої та нормативно-

правової документації, довідкової, наукової й навчально-методичної літератури 

ми встановили, що наразі відсутні загальноприйняті трактування головних 

термінів, які характеризують готельне господарство та стосуються підготовки 

фахівців готельного господарства, – „готель”, „готельна справа/готельний 

бізнес”, „готельне господарство”, „готельна індустрія”, „індустрія гостинності”. 

Розгляд існуючих визначень цих понять дозволив установити співвідношення 

між ними (готель → готельна справа/готельний бізнес → готельне господарство 

→ готельна індустрія → індустрія гостинності) та охарактеризувати сутність і 

структуру готельного господарства.  

Аналіз офіційних документів, що визначають кадрову сукупність 

готельного підприємства (професія, спеціальність, професійна структура, 

кваліфікація, кваліфікаційна структура), дозволив нам визначити професійно-

кваліфікаційну структуру персоналу готельного господарства, яка, з огляду на 

недосконалість вітчизняного класифікатора професій і довідника 

кваліфікаційних характеристик професій (більшість професій перейшли з 

радянських класифікаторів, кваліфікаційні характеристики професій готельного 
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господарства розміщені в окремих вітчизняних галузевих випусках ДКХП, для 

ряду нових професій вони відсутні взагалі, тощо), становить розподіл 

працівників за інтегрованими професіями готельного господарства на основі 

розподілу праці та потрібного рівня кваліфікації у відповідності з посадою та є 

основою побудови системи професійної підготовки фахівців готельного 

господарства. 

Під поняттям „фахівець готельного господарства” ми розуміємо 

особистість, яка здобула відповідну кваліфікацію та володіє певним рівнем 

сформованості компетентностей для виконання професійної діяльності в галузі 

готельного господарства. 

 

1.3. Зарубіжний досвід підготовки фахівців готельного господарства 

 

У процесі формування вітчизняної системи професійної освіти в галузі 

готельного господарства особливого значення набуває вивчення теорії та 

практики підготовки фахівців сфери гостинності в провідних туристичних 

країнах світу. Вивчення та впровадження їх досвіду дає можливість підвищити 

рівень підготовки українських готельєрів та здійснити успішну інтеграцію 

національної професійної освіти у сфері готельного бізнесу до світового 

освітнього простору [84, с. 91].  

Сьогодні практично в кожній провідній туристичній країні світу створена 

й успішно функціонує власна система підготовки фахівців для готельного 

господарства. Дослідження науковців (А. В. Віндюка [22], К. М. Гараніної [27], 

Т. С. Еліарової [233], М. Є. Курдакової [109], О. В. Філатова [214], 

Н. А. Фоменко [216] та ін.) указують на успішність та високий рівень 

підготовки кадрів готельного господарства в таких країнах, як Швейцарія, 

Ірландія, США, Канада, Австрія, Франція, Іспанія, Греція, Чехія, Німеччина та 

ін. Проте обсяг і предмет нашого дослідження не дозволяють охарактеризувати 

всі ці країни, тому ми розглянемо лише системи підготовки фахівців для 

готельного господарства, які функціонують у Швейцарії, Франції та Польщі.  
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При визначенні країн для аналізу, ми, перш за все, керувалися темою 

нашого дослідження, ураховуючи такі чинники: давність традиції організації 

роботи готельних підприємств; рівень розвитку готельного господарства в 

країні; рівень підготовки фахівців готельного господарства; можливість 

застосування наявного досвіду у вітчизняних умовах; тотожність у розумінні 

основних понять щодо готельного господарства та професійної підготовки 

фахівців для цієї галузі тощо.  

У світовій практиці підготовки фахівців для готельного господарства 

найбільш затребуваними є дві моделі: американська та швейцарська. Проте 

школи, що належать до американської моделі, роблять акцент на загальний 

менеджмент та випускають фахівців-універсалів, котрі можуть працювати на 

підприємствах будь-якої галузі. При цьому менеджмент готельного бізнесу 

розглядають як окрему спеціалізацію в підготовці фахівців, тому в контексті 

нашого дослідження цей досвід нам не актуальний. Натомість, еталоном 

професійної освіти у сфері готельного бізнесу вважається Швейцарія, модель 

освіти якої лежить в основі підготовки фахівців для готельного господарства в 

більшості європейських країнах. 

Франція та Польща демонструють високі темпи розвитку туристичної 

індустрії й мають значні здобутки в досліджуваному нами напрямі. Їхні 

системи професійної освіти в галузі готельного господарства повною мірою 

відповідають вимогам сучасності та поєднують три аспекти підготовки 

фахівців, які є важливими для будь-якої сфери:  

1) фундаментальне навчання (знання), яке відповідає за отримання знань 

згідно з навчальним планом спеціальності; 

2) технічне навчання (знання як робити), яке відточує майстерність і 

забезпечує формування навичок, що необхідні для цієї спеціалізації; 

3) особисті здібності (знати як бути й як себе поводити), що 

відображають особисті якості фахівця [182]. Розглянемо систему підготовки 

фахівців для готельної сфери, яка існує в обраних країнах, більш детально.  
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Вища освіта у Швейцарії асоціюється зі спеціальністю „Готельний 

бізнес”. Швейцарія перша у світі створила модель освіти в цій галузі. Трійку 

найкращих у світі шкіл управління гостинністю, на думку власників 

міжнародних п’ятизіркових готелів, становлять навчальні заклади Швейцарії: 

Міжнародна школа готельного менеджменту Ле Рош (Les Roches International 

School of Hotel Management), Школа готельного бізнесу в Лозанні (Ecole 

Hoteliere de Lausanne) та Інститут вищої освіти Гліон (Glion Institute of Higher 

Education) [83, с. 154].  

Школа готельного бізнесу в Лозанні (Ecole Hoteliere de Lausanne) була 

заснована в 1893 році. Її досвід достатньо висвітлений у вітчизняній та 

зарубіжній літературі. Як цілком справедливо відзначають російські науковці 

К. О. Стародуб та О. В. Філатов [195, с. 54; 214, с. 29 – 30], підготовка в цій 

школі має в основному багатопрофільний характер і орієнтована не лише на 

сучасні вимоги готельного бізнесу, але й на перспективи його розвитку. Це 

досягається за рахунок того, що чинна освітня програма гарантує здобуття 

компетенцій за трьома напрямами: 

1) гуманітарна школа: розвиває комунікативні здібності в рамках 

великих і малих груп, мотивацію та колективне мислення; навчає аналізу та 

запобігання конфліктам, управління поведінкою мікрогруп, гостей і персоналу; 

2) технічна школа: дає повні знання про технологію й організацію 

роботи ресторанів і готелів, диверсифікацію методів управління ними й 

поєднання цих методів з фундаментальними функціями бізнесу; 

3) школа підвищення кваліфікації: навчання управління бізнесом, його 

адаптації до соціальних змін [195, с. 54; 214, с. 29 – 30]. 

Для вступу до школи необхідно як мінімум рік пропрацювати на 

підприємстві готельного або ресторанного господарства. За відсутності досвіду 

роботи студент може бути прийнятий до школи за умови, що засвоїть 

спеціальну програму профпідготовки, „Професійний модуль”. Ця програма 

знайомить майбутніх студентів з практичним боком галузі, орієнтує їх на 

досягнення високих професійних стандартів для виконання основних 
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технологічних операцій. Вона складається з двох блоків. Перший блок 

передбачає інтенсивне навчання на території школи й дозволяє засвоїти основні 

робочі операції (кухонні технології, навички обслуговування, функції служби 

покоївок, офіціантів). Другий – це практичне стажування на підприємствах 

індустрії (у готелі чи ресторані) в реальному часі та на реальному робочому 

місці [202, с. 38 – 39]. Після опанування „Професійного модуля” студент 

переходить до засвоювання академічних дисциплін за однією з двох 

незалежних академічних програм. 

Тhe Іnternational Нospitality Мanagement Рrogramme є основною 

програмою школи, яка зосереджує увагу на головних аспектах та технологіях 

менеджменту, дає змогу отримати ступінь бакалавра наук. Ця програма 

охоплює 7 семестрів (шість у школі та один на практиці). Принциповою 

перевагою цієї програми є те, що вона поєднує вивчення функційних аспектів 

роботи готелю з оволодінням комерційними основами справи. Практичний 

семестр дає можливість поглибити та закріпити набуті під час теоретичного 

навчання знання та навчитися застосовувати їх у практичній діяльності. 

Обов’язковою умовою цієї програми є рік практичної роботи в галузі [233, 

с. 59 – 60].  

У програмі передбачено великий набір дисциплін, що зумовлено 

специфікою майбутньої професійної діяльності: керівнику у сфері гостинності 

необхідно розбиратися й орієнтуватися не тільки у функційних аспектах 

управління готелем або рестораном, але також у всіх проблемах управлінського 

характеру. Тому до навчального плану введено такі навчальні курси, як: 

„Бухгалтерський облік і фінанси”, „Фінанси і кредит”, „Фінансовий аналіз”, 

„Менеджмент”, „Маркетинг”, „Економіка готельного і ресторанного бізнесу”, 

„Основи бізнесу”, „Стратегічне планування”, „Соціально-психологічні 

відносини”, „Інформаційні технології”, „Основи кулінарного мистецтва”, 

„Технологія приготування страв і напоїв”, „Гуманітарні ресурси”, „Управління 

технічною базою”, „Управління організацією харчування”, „Менеджмент 

розміщення”, „Мови і комунікація”, „Вивчення культури та образотворчого 
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мистецтва” та ін. [109, с. 29; 195, с. 55; 202, с. 41 – 42]. Отже, ця програма 

об’єднує самостійні, але взаємодіючі та взаємопов’язані дисципліни. Цінність її 

зростає з огляду на той факт, що її розробка здійснювалася у співпраці з 

власниками готелів і професіоналами індустрії гостинності.  

Другий академічний напрям – Management of Нotel Operations. Тривалість 

навчання становить три семестри (18 місяців), а по його завершенні 

присвоюється ступінь ад’юнкта наук. У цьому випадку акцент зроблено на 

вивчення інструментарію галузі з прикладного функційного погляду. Програма 

дає широкий огляд різноманітних управлінських аспектів роботи готелю. 

Студенти на території школи два семестри інтенсивно вивчають програму, 

після чого цілий семестр працюють у якості стажерів на підприємствах 

готельного господарства. 

Перший семестр студенти вивчають „Технологію страв та напоїв”, 

„Технологію служби номерного фонду”, „Організацію бізнесу”, „Ділове 

спілкування”, „Вступ до гостинності”. 

Другий семестр охоплює такий блок дисциплін: „Управління 

рестораном”, „Управління службою номерного фонду”, „Бізнес-менеджмент”, 

„Бізнес-комунікація”, „Середовище гостинності”. 

Третій семестр – обов’язкова оплачувана виробнича практика в будь-

якому підприємстві готельного господарства будь-якої країни світу. Практика 

контролюється Відділом стажувань [233, с. 60 – 61].  

Навчання у Ecole Hoteliere de Lausanne здійснюється англійською або 

французькою мовами. Теоретичне та практичне навчання в школі дозволяє 

студентам отримати диплом менеджера середнього та вищого рангу для роботи 

в готелях та ресторанах.  

Інша швейцарська школа менеджменту гостинності – Les Roches 

International School of Hotel Management [261], що акредитована Асоціацією 

шкіл і коледжів Нової Англії (New England Association of Schools and Colleges − 

NEASC), Quality Assurance Agency та EdExcel. Ця акредитація підтверджує 

відповідність школи вимогливим стандартам та є свідченням того, що 
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навчальні плани та викладачі Les Roches ретельно відбираються та проходять 

періодичну перевірку з метою гарантії якості навчання. У Les Roches 

викладають досвідчені професіонали готельної індустрії з усього світу, які 

мають вищу педагогічну освіту.  

Навчальна програма Les Roches International School of Hotel Management 

дає змогу навчатися за спеціалізаціями „Готельний менеджмент”, „Ресторанний 

менеджмент”, „Готельний і туристичний менеджмент” та отримати диплом 

бакалавра у Сфері готельного менеджменту (4 роки), магістра бізнес-

адміністрування у Сфері готельного менеджменту (1 рік) та диплом 

післядипломної освіти (2 роки). Отже, тривалість навчання в цій школі, 

порівняно з попередньою, більша. 

Програма підготовки бакалавра здійснюється за такими напрямами [261]: 

• BBA Міжнародний готельний менеджмент + підприємництво 

(додаткові предмети спеціалізації: бізнес-планування, дизайн готелів); 

• BBA Міжнародний готельний менеджмент + фінанси (додаткові 

предмети спеціалізації: фінансовий менеджмент, менеджмент прийняття 

рішень, управління системою оцінки результатів); 

• BBA Міжнародний готельний менеджмент + маркетинг (додаткові 

предмети спеціалізації: менеджмент гостинності та комерція, реклама та PR у 

сфері гостинності); 

• BBA Міжнародний готельний менеджмент + дизайн готелів і 

проектний менеджмент (додаткові предмети спеціалізації: архітектура та 

дизайн, дизайн готелів, проектний менеджмент); 

• BBA Міжнародний готельний менеджмент + управління кулінарним 

бізнесом (додаткові предмети спеціалізації: вивчення продукту та складання 

меню, кулінарний бізнес і подієвий менеджмент, наука та культура 

гастрономії).  

Зміст програми підготовки бакалавра за спеціальністю “Бізнес-

адміністрування” (4 роки) наведено в таблиці 1.5. 
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Таблиця 1.5 

Зміст програми підготовки бакалавра за спеціальністю 

„Бізнес-адміністрування” (4 роки)  

(складено автором за матеріалами офіційного сайту Les Roches International 

School of Hotel Management [261]) 

1 семестр Сервіс, управління номерним фондом готелю 

 Техніка обслуговування – практичні заняття 

 Принципи прибирання та гігієна харчування 

 Принципи роботи бару та робота з напоями 

 Основи обслуговування 

 Управління номерним фондом готелю 

 Вступ до індустрії гостинності 

 Застосування комп’ютерної техніки в гостинності 

 Академічна англійська (письмова) мова 

 Математика 

2 семестр Стажування за спеціальністю 

3 семестр Кухня, управління номерним фондом готелю 

 Кулінарне мистецтво – практичні заняття 

 Випічка та кондитерські вироби – практичні заняття 

 Основи кулінарного мистецтва 

 Бухгалтерія у сфері гостинності та контроль 

 Управління номерним фондом 

 Наукові принципи харчування та їжі 

 Організаційна поведінка 

 Писемна мова, ефективні комунікативні методи 

4 семестр Стажування за спеціальністю 

5 семестр Адміністрування 

 Управління номерним фондом 

 Менеджмент харчування та напоїв 

 Управління інфраструктурою 

 Бухгалтерія 

 Ресурси у сфері гостинності 

6 семестр 
Стажування за спеціальністю 

7 семестр 
 

Як бачимо з таблиці, значну частину навчання за програмою бакалавра 

відведено на практичну підготовку – стажування за спеціальністю. Зауважимо, 

що здебільшого такі програми здійснюють підготовку не тільки фахівців 
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готельного бізнесу, а й працівників підприємств харчування (як видно з 

таблиці), туристичних агенцій та ін.  

Третій у переліку кращих міжнародних інститутів готельного 

менеджменту – Інститут вищої освіти Гліон (Glion Institute of Higher Education) 

– є приватною комерційною організацією. Він має акредитацію NEASC для 

навчання за програмами на отримання ступенів молодшого спеціаліста, 

бакалавра, магістра, а також для навчання на післядипломних програмах у 

галузі міжнародного менеджменту гостинності. 

У Гліоні успішно поєднуються академічна університетська модель освіти 

та модель швейцарської готельної школи. 

Сьогодні Інститут вищої освіти Гліон входить до групи Laureate 

Hospitality Education, що об’єднує 7 провідних навчальних закладів у сфері 

готельного менеджменту у Швейцарії, Китаї, Іспанії, Австралії, 

Великобританії, США та Йорданії [259].  

Glion Institute of Higher Education пропонує повний спектр програм 

навчання в галузі готельного менеджменту:  

1. Програма – диплом у галузі готельно-ресторанних операцій. 

Особливістю цієї програми є те, що вона дозволяє швидко ввійти в індустрію. 

Тривалість навчання: 1,5 року (3 семестри), з яких два семестри навчальні та 

один – стажування. 

2. Програма – молодший спеціаліст у сфері гостинності. Ця програма 

передбачає вивчення основ готельної справи. Навчання триває 2 роки (4 

семестри), з яких три семестри – навчальні та один семестр – стажування. 

3. Програма – бакалавр готельного менеджменту. Програма передбачає 

оволодіння необхідними навичками управління. Ступінь бакалавра готельного 

менеджменту можна отримати зі спеціалізацією в галузі: бізнес-

адміністрування, сталого розвитку туризму, людських ресурсів, нерухомості, 

фінансів та управління доходами, продажів і маркетингу, івент-менеджменту, 

екологічного менеджменту. Тривалість навчання – 3,5 роки (7 семестрів), з яких 

п’ять семестрів – навчальні, а два – стажування. 
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4. Післядипломна програма готельного менеджменту. Ця програма 

спрямована на зміну кар’єри. Передбачена спеціалізація: готельна 

адміністрація, адміністрація номерного фонду, адміністрація у сфері їжі та 

напоїв. Навчання триває 1 – 2 роки (3 – 4 семестри): два-три семестри 

відводиться на оволодіння навчальними програмами та один семестр – на 

стажування [248]. 

Ще одним з найвідоміших швейцарських навчальних закладів у сфері 

готельного менеджменту є Швейцарська школа готельного менеджменту (Swiss 

Hotel Management School – SHMS), яка видає студентам два дипломи: диплом 

SHMS та диплом Американської асоціації готелів і мотелів (АН&МА) або 

британського університету Дербі (The University of Derby). Крім того, SHMS 

входить до складу престижних асоціацій Швейцарської Освітньої групи (Swiss 

Education Group (SEG)) і Національної асоціації шкіл готельного менеджменту 

(ASEH), що є своєрідним гарантом якості освіти у сфері готельного 

менеджменту [270]. 

На наш погляд, основний чинник, який визначає успішність та 

результативність навчання у сфері готельного бізнесу у Швейцарії, – поєднання 

теорії й практики. Більшість швейцарських шкіл готельного бізнесу 

розташовані на базі діючих готелів, що дозволяє всі теоретичні знання, 

отримані на заняттях, відразу (буквально протягом того ж дня) перевірити на 

практиці. Крім того, усі навчальні програми передбачають тривалі обов’язкові 

оплачувані стажування. 

Програми швейцарських шкіл не обмежуються лише предметами з 

управління готелем. Крім обов’язкової англійської мови, якою проводиться 

навчання в більшості шкіл, майбутній менеджер опановує (вільне володіння) 

французьку або німецьку мови, маркетинг, інформаційні технології, 

стратегічний менеджмент, міжнародні фінансові системи, бізнес-контроль, 

проект-менеджмент та ін.  

Отже, головна риса підготовки фахівців для готельної індустрії у 

Швейцарії (і в усіх інших школах, які взяли за основу швейцарську модель) 



73 
 

 

полягає в тому, що основою професійного навчання є цикл професійно 

зорієнтованих дисциплін, зміст яких охоплює всі аспекти організації й 

функціонування системи готельного та ресторанного господарства. Навчальні 

плани містять лише невелику кількість курсів, дисциплін і програм, зміст яких 

стосується чисто туристичної діяльності, яка реалізується в готельних 

комплексах у якості додаткового обслуговування (бронювання місць на 

транспорті, організація відвідувань видовищних заходів, замовлення 

екскурсійного обслуговування та інше). Навчальні заклади з підготовки 

персоналу готелів і ресторанів зосереджуються на формуванні кваліфікаційних 

навичок майбутніх фахівців у основній технології майбутньої роботи. При 

цьому навчання будується так, щоб учень по завершенні навчання став 

фахівцем широкого профілю. 

Зовсім інший підхід до підготовки фахівців готельного господарства 

демонструє Франція [100, с. 277 – 278; 214, с. 20; 215, с. 110 – 111; 236; 272].  

Сучасна система французької освіти складалася протягом останніх двох 

століть і вважається однією з найбільш передових у світі. Головна її 

особливість – перевага державних навчальних закладів. Крім того, там 

розвинена система фінансової та соціальної підтримки студентів: стипендії та 

пільги на житло, харчування та транспорт; право на роботу для всіх іноземних 

студентів до 20 годин на тиждень. 

У підготовці студентів беруть участь і викладачі університетів, і фахівці-

практики. Вивчення теорії готельної справи чергується із застосуванням 

отриманих знань на практиці в престижних вітчизняних та європейських 

готелях.  

О. В. Філатов, досліджуючи систему підготовки фахівців для сфери 

гостинності у Франції, установив, що малі готелі з кількістю працюючих 6 – 8 

осіб для підготовки персоналу користуються послугами ліцеїв і коледжів, що 

входять до системи місцевого територіального управління. Ці навчальні 

заклади знаходяться під методичним керівництвом Міністерства національної 

освіти. Вони самостійно, але з урахуванням потреб підприємств-замовників, 
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готують проекти програм навчання, які проходять конкурсну апробацію на 

територіальному рівні та затверджуються Міністерством національної освіти. 

Своєю чергою, Міністерство праці дає експертну оцінку про відповідність цих 

програм кваліфікаційним вимогам, що висувають до фахівців-професіоналів 

[214, с. 20]. 

Своєю чергою, середні та великі готельні комплекси організовують свої 

замкнуті навчальні центри. Метою цих центрів є підготовка кваліфікованого 

персоналу тільки для підприємств, що входять у власну мережу.  

Під час навчання відпрацьовуються характерні для цієї мережі стандарти 

обслуговування, уміння та навички. При цьому програми враховують потреби 

готельного господарства, загальні вимоги, класифікацію й норми 

обслуговування, які прийняті у Франції.  

Для Франції характерне обов’язкове навчання та проходження майбутнім 

фахівцем усіх рівнів підготовки: 

 учнівство або придбання навичок стажиста – школи учнівства 

(І ступінь – професійна орієнтація). Одним з важливих напрямів роботи шкіл та 

центрів учнівства, які здійснюють масову підготовку кваліфікованих 

робітників, крім надання початкової професійної освіти, є професійна 

орієнтація учнів на робітничі професії. Програми навчання наближені до 

практики, орієнтовані на конкретну професійну кар’єру. 

Випускник отримує сертифікат про рівень професійної підготовки за 

спеціальностями кулінарія, працівник ресторану або служби розміщення, а 

також диплом про рівень професійної освіти за спеціальністю „Готельна справа 

– громадське харчування”. Спеціалізація здійснюється на вибір: або кулінарія, 

або обслуговування; 

 професіоналізація – професійні ліцеї (II ступінь – підготовка 

кваліфікаційних кадрів за професіями). У професійному ліцеї учні можуть після 

отримання диплома, який засвідчує відповідний рівень освіти, протягом двох 

років, із яких дванадцять або двадцять два тижні становить практика, 

підготуватися до складання екзаменів на диплом бакалавра з ресторанної 
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справи. Спеціалізація здійснюється за вибором учнів: або кулінарне 

виробництво, або обслуговування та продаж;  

 одержання диплома бакалавра – школи формування фахівців 

технолого-управлінського профілю (III ступінь – фахівці середньої кваліфікації, 

бакалаври). Цей рівень професійної підготовки забезпечує готельні 

підприємства старшим технічним персоналом, спеціалізується на маркетингу та 

готельному управлінні, мистецтві обслуговування.  

Загалом професійна підготовка на цьому рівні здійснюється в 

технологічному готельному ліцеї й триває три роки.  

Н. А. Фоменко зазначає, що цей ступінь професійної освіти реалізується в 

приватних спеціалізованих школах. По завершенні навчання видається 

свідоцтво про закінчення середнього технічного навчального закладу [215, 

с. 110 – 111]; 

 отримання диплома магістра – школи підготовки фахівців 

економіко-управлінського профілю (IV ступінь – фахівці-менеджери, а також 

фахівці в галузі маркетингу, моніторингу та бізнесу вищої кваліфікації, 

магістри). Цей ступінь підготовки професіоналів із готельного бізнесу 

забезпечує отримання кваліфікації „управлінський персонал”.  

В університетах і спеціалізованих вищих школах можна підготуватися до 

складання іспитів на університетський рівень ліценціата, магістра, отримати 

диплом DESS (у деяких університетах – диплом МВА) за спеціальністю 

„Туризм і готельна справа”.  

Сьогодні у Франції сформовано систему, за якої студенти впродовж трьох 

років навчання здобувають загальну середню освіту (два роки) та протягом 

року освоюють професіоналізовані курси. Наступні чотири роки для здобуття 

університетського рівня студент вивчає фундаментальні професійні дисципліни 

[215, с. 111]; 

 післядипломне навчання (перепідготовка та підвищення 

кваліфікації) – ступінь освіти, що має швидко реагувати на зміни в характері 

праці, кон’юнктурі готельного ринку, технології сфери обслуговування, на 
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досягнення науково-технічного прогресу, економічну ситуацію у світі, країні, 

на стан готельного бізнесу (V ступінь навчання) [214, с. 22 – 23]. 

Крім професійної підготовки фахівців у навчальних закладах, у Франції 

ефективно діє система обов’язкового навчання на конкретному підприємстві. 

Вимоги до навчання персоналу готельного підприємства прописані в 

колективному договорі, що підписується з адміністрацією та за виконання 

якого відповідають профспілкові організації готелів. Працівник, який отримує 

нову посаду чи опановує додаткову функцію, має пройти курси перепідготовки. 

Ураховуючи кількість інновацій у готельному господарстві, працівник таким 

чином постійно підвищує свою кваліфікацію. 

Безперервність навчання забезпечується обов’язковістю проходження 

всіх ступенів і рівнів підготовки (див. рис. 1.1). При цьому кожен рівень 

завершується отриманням диплома з указівкою отриманої спеціалізації. 

Послідовність навчання досягається обов’язковим освоєнням спеціальності 

поетапно. Неможливо перескочити через ступінь навчання. 

Відмітимо, що для того, щоб обійняти вищі посади в готельному 

підприємстві, потрібно навчатися в середньому десять років, що значно впливає 

на якість підготовки кадрів для готельних підприємств та підвищує їхній рівень 

конкурентоспроможності на ринку готельних послуг.  

Кращими навчальними закладами Франції з професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сфері готельного бізнесу є Інститут VATEL (Школа 

управління готельним і туристичним бізнесом – Vatel International Business 

School Hotel & Tourism Management) й Академія готельного та туристичного 

менеджменту AIM в Парижі „AIM Hotel and Tourism Management Academy 

Paris”. 
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(базовий рівень) ліцеї, школи та навчальні 

центри професійного 

учнівства (державні або 

приватні) 

ліцеї, школи та навчальні 

центри професійного 

учнівства(державні або 

приватні) 

Основи кулінарної 

майстерності, готельного та 

ресторанного  

обслуговування 

основи інформатики, 

управління, спілкування 

телефонним зв’язком і 

передача інформації 

фахові дисципліни, 

поглиблене освоєння курсів 

менеджменту, інформатики, 

технології обслуговування, 

спілкування, фінансових 

операцій 

фахові дисципліни, 

менеджмент, економіка, 

фінанси, банківська справа, 

прикладна інформатика і 

технологія 

залежно від запиту 

підприємства-замовника 

2 роки – навчання, з яких 
1 рік – стажування 

безпосередньо на 

підприємстві 

2 роки 2 – 3 роки навчання 
3 – 4 роки залежно від 

спеціалізації 

Тривалість навчання різна: є 

програми навчання до 1000 

годин, від 55 до 55 годин, 

20 – 25 годин, залежно від 

запиту підприємства-

замовника 

Кулінари, працівники кухні, 

ресторану, працівники 

служби розміщення, 

технічні працівники служби 

харчування / професійна 

орієнтація  

Працівники служби прийому 

та розміщення / професійна 

орієнтація  

Спеціалісти ресторану (шеф-

кухар, технолог, метрдотель) 

та готелю (портьє, зав. бюро 

обслуговування, керівник 

служби) / бакалавр чи 

технік-технолог 

фахівці-менеджери, фахівці 

в галузі маркетингу, 

моніторингу та бізнесу 

вищої кваліфікації, 

професора, провідні 

викладачі у сфері готельного 

господарства, консультанти 

/ магістр 

Нова посада або виконувані 

функції 

Рис. 1.1. Неперервність професійної освіти в готельному господарстві у Франції (складено автором за О. В. Філатовим та 

Н. А. Фоменко) [214, с. 24 – 29; 215, с. 110 – 111]. 

Університетська освіта Професійно-технічна освіта Післядипломна освіта 

7
7
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Інститут VATEL займає друге місце в європейській класифікації 

найвідоміших шкіл готельного бізнесу [272]. На відміну від інших шкіл 

готельного менеджменту Франції (Umveria, Savignac, ESTHUA), викладання 

тут ведеться англійською мовою, проте знання державної мови вимагається для 

проходження практики. Інститут має розгалужену структуру. Найбільший 

навчальний центр знаходиться в Німі, де створено потужну матеріально-

технічну базу: діючий 4-зірковий готель, три ресторани, три оснащені сучасним 

обладнанням кухні. 

Інститут VATEL реалізує програми підготовки менеджерів з різних 

напрямів: менеджмент харчових продуктів та напоїв, менеджмент номерного 

фонду в готелі, менеджмент трудових ресурсів, маркетинговий менеджмент та 

менеджмент продажу, фінансовий менеджмент, менеджмент курортів, 

менеджмент клубів, менеджмент круїзів, авіаліній. Навчання може тривати від 

одного року до трьох. У школі можна отримати ступені бакалавра, магістра, 

МВА [100, с. 277 − 278]. 

Для отримання ступеня бакалавра готельного менеджменту потрібно 

навчатися 3 роки (чотири семестри теорії та два семестри – практики, 

тривалість семестру – 5 місяців). Після закінчення першого року навчання 

студенти одержують сертифікати з менеджменту харчових продуктів та напоїв, 

після другого – міжнародний диплом з готельного менеджменту, після третього 

– ступінь бакалавра з готельного менеджменту. 

Під час навчання студенти вивчають такі предмети: управління 

маркетингом, менеджмент трудових ресурсів, економіка підприємства, 

культура спілкування, інформаційні технології, менеджмент харчового 

виробництва; практика харчового виробництва; менеджмент харчових 

продуктів та напоїв; практика обслуговування на підприємствах громадського 

харчування; гігієна харчування та харчових продуктів; робота і менеджмент 

служби портьє; робота і менеджмент господарства готелю; практика з 

менеджменту на підприємствах громадського харчування та в готелях; 

менеджмент інформаційних систем; менеджмент бухгалтерського обліку; 
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маркетинг і продаж; міжнародний туризм; проект з менеджменту; організаційна 

структура та розвиток індустрії гостинності; міжнародна економіка та розвиток 

туризму; законодавство у сфері гостинності; англійська мова (спілкування, 

лексика, граматика та письмо); професійний розвиток [272]. 

Своєю чергою, на отримання ступеня магістра з менеджменту готельного 

господарства й туризму студенти за 2,5 роки (два семестри теорії та один – 

стажування) вивчають: менеджмент господарства готелю; менеджмент служби 

портьє; громадське харчування; менеджмент барної справи; економіку туризму 

та готельного господарства; бухгалтерський облік; міжнародний маркетинг 

готельного господарства й туризму; менеджмент людських ресурсів; 

керівництво витратами в роботі з харчовими продуктами та напоями; 

менеджмент інформаційних систем; гігієну харчування та харчових продуктів; 

ділову англійську мову; французьку мову; професійний розвиток; статистику та 

кількісні методи в менеджменті; методику дослідної роботи й аналізу; 

стратегічний маркетинг гостинності; середовище відпочинку; загальний 

менеджмент якості; законодавство у сфері гостинності; економічні, культурні й 

соціальні функції в міжнародному туризмі та готельному господарстві; проект 

розвитку підприємства” [272]. 

Загалом представлені програми інституту VATEL спрямовані на 

підготовку менеджерів усіх рівнів, які готові працювати в готельному 

підприємстві одразу після закінчення навчання.  

Іншим провідним навчальним закладом у галузі готельного господарства, 

що визнаний не лише в Європі, але й низкою провідних університетів США, є 

AIM Hotel and Tourism Management Academy Paris [236]. 

AIM Hotel and Tourism Management Academy Paris пропонує три 

програми: бакалавр наук (Bachelor of science (BS)) – 3 роки навчання; магістр 

наук (MBA Professional) – 2 роки навчання; професійне навчання (Professional 

studies (PS)) – 2 семестри навчання. 

Розглянемо першу програму – бакалавр наук (Bachelor of science (BS)) 

[236]. На першому році навчання організація освітнього процесу побудована 
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таким чином, щоб забезпечити в студента розвиток здатності аналізувати та 

синтезувати інформацію. Ця здатність важлива для прийняття майбутніх 

рішень у мінливій та складній галузі готельного бізнесу, тому розглядається 

основною компонентою професійної компетентності фахівця готельного 

бізнесу. 

Другий рік навчання повинен забезпечити засвоєння теоретичних 

принципів, що здійснюється за рахунок широкого застосування активних 

навчальних методик: рольові ігри, групові завдання та власні дослідження. 

На третьому році навчання застосовується поглиблене вивчення 

менеджменту та бізнесу з використанням рольових ігор у комерційному 

контексті, а також завдання з аудиту [236]. Перелік обов’язкових дисциплін для 

цієї програми навчання представлено в додатку Д. 

Диплом бакалавра наук AIM дає прямий доступ до посади менеджера та є 

обов’язковим кроком для студентів, які хочуть продовжити своє навчання. 

Наступна програма – магістр наук [236] – дозволяє студентам отримати 

диплом магістра наук після двох років навчання. По завершенні програми 

навчання випускник має як мінімум чотири „Сертифікати ALHA про успішне 

завершення”. 

Перший рік навчання передбачає засвоєння теоретичних знань, що 

накопичуються шляхом застосування активних навчальних методик. Другий рік 

навчання також передбачає рольові ігри, групові завдання, але більшою мірою 

орієнтований на власні дослідження з глибоким аналізом і практичну роботу в 

менеджменті з бізнес моделюванням.  

Перелік обов’язкових дисциплін для цієї програми навчання 

представлено в додатку Д. 

Програма професійного навчання – Professional studies (PS) – однорічна 

професійна програма для тих, хто вже має вищу освіту, але бажає оновити 

знання, покращити власні кар’єрні можливості або отримати „Сертифікат 

ALHA про успішне завершення” в галузі міжнародного готельного 

менеджменту. Програма пропонує академічні заняття з менеджменту; 
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маркетингу та продуктивності роботи; управлінського обліку; фінансових 

критеріїв оцінки праці. Зміст програми може визначатися індивідуально, 

відповідно до потреб слухача. Студент, який успішно пройде цю програму, 

може бути зарахований на другий рік програми Магістр наук. 

Завдяки тісній співпраці з провідними інтернаціональними готельними 

мережами та іншими міжнародними організаціями, AIM має значні можливості 

для підготовки студентів для вступу в активне професійне життя. 

Усі студенти AIM проходять дві обов’язкові практики. 

Перша практика – „Ouvrier” (робоча) проходить з травня по вересень, 

передбачає роботу в Front of the house (кімнатах і ресторані) й орієнтована на 

роботу з клієнтами. Наступна практика проходить у Back of the house 

(службових приміщеннях, адміністративному блоці), що дає можливість 

застосувати теоретичні, технічні та практичні знання на загальному 

адміністративному рівні, фокусуючись на менеджменті, фінансах і 

бухгалтерському обліку, продажах, маркетингу та трудових ресурсах.  

У Франції практика оплачується, і дохід студента-практиканта становить 

мінімум 400 Євро на місяць. По завершенні навчання переважній більшості 

студентів пропонують роботу на повний робочий день, і зазвичай пропозиції 

роблять організації, де вони проходили практику. 

Отже, французька система підготовки фахівців для готельного 

господарства має риси швейцарської системи готельної освіти та охоплює всі 

рівні професійної підготовки. Теоретичне навчання в школі змінюється 

послідовними стажуваннями та дає можливість підготувати кадри і нижчого 

рівня, і середньої та вищої ланок. Особливістю французької системи 

професійної освіти в готельному господарстві є багатоваріантність підготовки 

фахівців для цієї галузі та наявність у системі готельної освіти державних 

навчальних закладів.  

Наступним розглянемо досвід підготовки фахівців для готельного 

господарства в Польщі [18; 186; 268; 271; 275; 276; 278; 279]. 

Першим етапом підготовки фахівців для готельного господарства в 
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Польщі є отримання професійної освіти в технікумах, які представляють 

середню професійну освіту в цьому напрямі.  

Випускникам технікумів після успішного складання відповідних іспитів 

присвоюється кваліфікація (офіціант, асистент, покоївка та ін.), видається 

диплом та атестат зрілості (świаdectwo mаturalne), після чого вони можуть 

працевлаштуватися в готель або далі продовжити навчання та отримати диплом 

бакалавра, а згодом – магістра (див. рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідними технікумами, які здійснюють підготовку фахівців для  

готельного господарства в Польщі, є Приватна школа харчування та 

гостинності „Ho-Ga” (Prywatna Szkoła Gastronomiczno-Hotelarska „Ho-Ga”) 

[268], Технікум гостинності при Професійно-технічному училищі у Волові 

(Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie) [279] і Технікум туризму, готельного 

господарства та гастрономії при „Малопольській школі гостинності” (Zespół 

Szkól Ponad gimnazjalnych. Malopolska szkoła gościnności) [278]. 

Ці навчальні заклади здійснюють підготовку працівників масових 

професій для готельного господарства: асистентів адміністраторів, покоївок, 

офіціантів, кухарів, інструкторів і т. п. Термін навчання – 4 роки. 

Технікуми співпрацюють з роботодавцями готельного та ресторанного 

бізнесу, яких залучають до навчального процесу.  

Теоретична підготовка передбачає вивчення організації роботи в 

готельній індустрії, технології прийому та розміщення гостей, організації 

Загальноосвітня 

гімназія 

 

Загальноосвітній 

ліцей 

 

Технікум 

 

Робота за 

спеціальністю 

Університет, академія, 

вища школа: 

бакалавріат – 3 роки 

магістратура – 2 роки 

Рис. 1.2. Ступенева освіта в Польщі  
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харчування в готелі, питань маркетингової діяльності готельного підприємства, 

основ підприємницької діяльності в готельному бізнесі та іноземних мов.  

Практична підготовка включає відпрацювання методів організації праці в 

готельному підприємстві, підтримки клієнтів, інформаційного обслуговування 

в готелі та безпосередньо професійну практику. 

Студенти мають можливість проходити практику у відомих готелях та 

ресторанах Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції.  

У країні діють державні та приватні вищі навчальні заклади, що 

здійснюють професійну підготовку фахівців готельного господарства. Багато з 

них мають вікові традиції та водночас сучасно оснащені. Більшість 

університетів пропонують програми для навчання англійською мовою.  

У вищих навчальних закладах Польщі з 2007/2008 навчального року діє 

обов’язкова триступенева система, яка включає ступені бакалавра (licencjat, 

inеynier), магістра (magister) та доктора наук (doktor) [186].  

Кращими польськими вищими навчальними закладами в галузі 

готельного бізнесу є Вища школа готельного господарства та гастрономії 

(WSHiG) в Познані, Вища школа туризму та готельної справи в Гданську, 

Університет економіки Almamer, що має спеціальність „Готельне господарство 

та гастрономія”, Університет туризму та готельного бізнесу (Варшавська школа 

туризму та готельного господарства) Вістула.  

Вища школа готельного господарства та гастрономії (WSHiG) в Познані 

була заснована в 1993 році та визнана як навчальний заклад вищого ступеня 

кваліфікації [276]. Школа співпрацює тільки з відомими готелями та 

ресторанами у Великобританії, Ірландії, Данії, Франції, Греції, Іспанії, США та 

на Кіпрі, на базі яких студенти проходять практику. WSHiG є членом таких 

визнаних міжнародних організацій, як: Європейська Асоціація Шкіл Готельно-

Туристичного Бізнесу в Люксембурзі (АЕНТ); Міжнародна Асоціація 

Директорів Інтернаціональних Готельних Шкіл у Брюге (EUFORA); 

Міжнародна Рада Освіти Готельного Бізнесу та Ресторанної Справи у Варшаві 

та Афінах; Світова Асоціація Шеф-Кухарів, Асоціація рестораторів Америки. 
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WSHiG пропонує навчання на програмах з отриманням ступеня бакалавра 

(термін навчання 3 роки), магістра (термін навчання 2 роки) за такими 

спеціальностями [276]: готельний бізнес та громадське харчування; 

обслуговування туристичного руху; управління та маркетинг у сфері 

готельного бізнесу, громадського харчування, туризму та рекреації. 

Також пропонуються післядипломні програми: дієтологія та планування 

харчуванням; аніматор і менеджер заходів; адміністрування сучасного 

готельного об’єкта; сучасне управління в ресторанному господарстві 

(гастрономії); адміністрування урочистостей і спортивних подій. 

Виш пропонує навчання в стаціонарній і нестаціонарній формі (денно та 

заочно). На стаціонарному навчанні обов’язковим є вивчення 3-х іноземних 

мов, а також мови жестів. Іноземні студенти навчаються англійською або 

іспанською мовами. 

У Вищій школі готельного господарства та гастрономії функціонують дві 

кафедри, які забезпечують професійну підготовку фахівців для готельного 

господарства: кафедра готельного бізнесу й громадського харчування та 

кафедра управління й маркетингу.  

Кафедра готельного бізнесу й громадського харчування є випусковою для 

спеціальності „Готельний бізнес і громадське харчування” та забезпечує 

підготовку студентів I і II ступеня з таких напрямів: 

– наука про харчування та продукти харчування; 

– технологія виробництва продуктів харчування; 

– товарознавство продуктів харчування; 

– готельно-гастрономічні послуги; 

– управління готелями й ресторанами [276]. 

Практична підготовка студентів здійснюється на території WSHiG, у 

ресторані та Зимовому саду й під час практик на підприємствах галузі в Польщі 

та за кордоном. 

Спеціальність „Управління і маркетинг в готельному бізнесі, 

громадському харчуванні, туризмі та рекреації” керується кафедрою 
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управління та маркетингу. Студенти вивчають предмети, головним чином 

пов’язані з економікою, а також організацією, управлінням і маркетингом у 

готельному бізнесі, громадському харчуванні, туризмі та рекреації, що дає 

змогу розширити технічну та технологічну специфіку, пов’язану зі 

спеціальністю, ознайомити з новими важливими аспектами економічної 

реальності й одночасно розуміти процеси, які відбуваються в цій сфері [276]. 

Вища школа туризму і готельної справи (Wyższa Szkoł aTurystyki I 

Hotelarstwa – WSTіH) у Гданську також протягом багатьох років займає перші 

місця в рейтингу найкращих готельно-туристичних навчальних закладів 

Польщі. Виш пропонує 3-річне навчання на 1-й ступінь освіти (бакалавріат),  

2-річне навчання на 2-й ступінь (магістратура), річне післядипломне навчання, 

а також спеціальні курси. Система навчання в WSTіH узгоджується з 

Болонською системою освіти [271].  

Фахівців 1-ого ступеня (бакалавріат) для готельного господарства у 

WSTіH готують за спеціальностями „Менеджмент готельної справи та 

гастрономії” та „Управління в готельній справі й гастрономії з обраними 

предметами англійською мовою” в рамках напряму підготовки „Рекреація і 

туризм”. 

Спеціальність „Менеджмент готельної справи та гастрономії” дає знання 

в галузі економіки, фінансів, організації та маркетингу й готує студентів до 

роботи на таких посадах, як: портьє, начальник служби прийому та розміщення 

(після ознайомлення з готельними системами: Fidelio і Rechot), співробітник 

відділу маркетингу, начальник відділу маркетингу (потрібна наявність як 

мінімум річного стажу роботи в готелі), асистент керівника (потрібне знання як 

мінімум 2-х іноземних мов), бармен (після закінчення курсу навчання 

барменів), менеджер гастрономії. Випускники цього напряму можуть також 

самостійно управляти рестораном, пансіоном або готелем.  

Студенти під час навчання вивчають такі дисципліни спеціалізації: 

проектування підприємств громадського харчування, забезпечення готелів, 

якість готельних і гастрономічних послуг, маркетинг послуг HoReCa тощо. 
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Друга спеціальність „Управління в готельній справі й гастрономії з 

обраними предметами англійською мовою” розрахована на тих, хто має 

бажання, крім вивчення процесів управління в секторі готельного господарства, 

також поглибити знання іноземної мови. Близько 35% навчального матеріалу за 

програмою цієї спеціальності вивчається англійською мовою [271].  

Випускники цієї спеціальності мають можливість отримати роботу в 

готельній галузі за кордоном чи в готелях вищої категорії в якості працівника 

контактної зони (наприклад, адміністратор), і в якості менеджерів у готелях і 

ресторанах (наприклад, менеджер адміністрації, ресторану), а також відкрити 

власну справу у сфері готельного бізнесу або гастрономії. 

Навчання на 2-ому ступені (магістратура) у WSTіH здійснюється за 

спеціальностями „Управління туристичним господарством” та „Оздоровчий 

туризм і відпочинок” [271].  

У рамках першої спеціальності студенти набувають знання в галузі 

ринкового господарства, які необхідні для управління туристичним сектором у 

країні чи за кордоном. Студенти вивчають механізм реалізації туристичної 

політики, а також механізм управління туризмом та готельним господарством у 

державних органах і в органах місцевого самоврядування. З іншого боку, 

випускники цієї спеціальності пристосовані до роботи на керівних посадах 

різного рівня на туристичних і готельних підприємствах. Набуті професійні 

знання в галузі управління, маркетингу та права дозволяють випускникам 

заснувати й вести власний туристичний чи готельний бізнес, наприклад, 

відкрити готель, турбюро, ресторан.  

Спеціальність „Оздоровчий туризм і відпочинок” дає знання в галузі 

управління, маркетингу у сфері оздоровчих і розважальних послуг та вчить 

виконувати управлінські обов’язки в об’єктах такої специфіки, наприклад, у 

пансіонатах, готелях SPA, оздоровчих центрах, санаторіях та ін. 

Головними перевагами у Вищій школі туризму й готельної справи є 

організація практик. Практики тривають 15 тижнів і проходять у мережах 

готелів (наприклад, Sheraton, Hilton), салонах SPA & Wellness, ресторанах, на 
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розкішних пасажирських кораблях. Популярністю користуються закордонні 

практики, зокрема в Німеччині, Швеції, Греції, Канаді.  

Наступний навчальний заклад, у якому здійснюють підготовку фахівців 

для готельного бізнесу, є Університет економіки Almamer у Варшаві, що має 

факультет „Туризм і рекреація”. Цей факультет пропонує навчання польською 

та англійською мовами за програмами, які забезпечують отримання ступеня 

бакалавра (3 роки – 6 семестрів) та магістра (2 роки – 4 семестри) [275]. 

Навчання польською мовою передбачає отримання I ступеня на 

стаціонарній і заочній формах навчання за спеціальністю „Готельний та 

ресторанний бізнес”. II ступінь можна отримати також стаціонарно або заочно 

за спеціальністю „Менеджмент у готельному та ресторанному бізнесі”. 

Підготовка на туристські спеціальності здійснюється окремо.  

Навчання англійською мовою передбачає одержання диплома I ступеня 

на стаціонарній і заочній формах навчання за спеціальністю „Туризм і 

готелярство”. Диплом II ступеня можна отримати на спеціальності 

„Менеджмент у туризмі та готельному бізнесі”. Тобто магістратура поєднує 

туризм, готельний та ресторанний бізнес. 

Студенти за період навчання опановують не тільки загальні дисципліни, 

але й професійно зорієнтовані дисципліни та дисципліни спеціалізації, 

проходять навчально-виробничу, педагогічну й виробничу практики, що 

дозволяє отримати кваліфікацію, достатню для здійснення виконавчих функцій 

з організації готельної діяльності. На підставі підписаних договорів Almamer 

організовує практики студентів у таких країнах, як: Туреччина, Греція, Єгипет, 

Іспанія, Португалія, Італія, США. 

Університет туризму та готельного бізнесу (Warsaw School of Tourism 

and Hospitality Management) у Вістулі є злиттям 3-х великих університетів 

туризму Польщі: Вищої школи туризму й відпочинку ім. Орловича (WSTiR) у 

Варшаві; Вищої школи готельних послуг менеджменту та туризму у Варшаві; 

Вищої школи туризму та готельного господарства в Лодзі. 
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Університет має факультет „Туризм і рекреація”, що проводить навчання 

за спеціальністю „Готельний та ресторанний бізнес” на здобуття ступеня 

бакалавр (BA) та магістр (MA) [18]. 

Отже, польські університети (вищі школи) забезпечують систему 

підготовки кадрів у сфері готельного господарства, що охоплює всі ланки 

діяльності та основні напрями роботи майбутніх фахівців. Ця система 

представлена середньою ланкою освіти, вищою (бакалавр і магістр), також є 

можливість здобути післядипломну освіту за напрямом готельного бізнесу. 

Магістерська підготовка фахівців готельного господарства здебільшого поєднує 

й освіту в туристичній галузі. 

Особливостями польської системи підготовки кадрів для готельної галузі 

є наявність у ній стаціонарної та нестаціонарної форм навчання, включення в 

програми підготовки фахівців загальних (фундаментальних) дисциплін, 

двоступенева система вищої професійної підготовки та нижча вартість 

навчання порівняно з іншими європейськими країнами. Відмітимо, що 

більшість польських вищих начальних закладів у рамках програм підготовки 

магістрів здійснює підготовку фахівців і для готельного господарства, і для 

туризму. Тоді як в інших європейських країнах існує відокремлення готельної 

освіти від туристської на всіх рівнях професійної підготовки фахівців 

готельного господарства. 

Отже, здійснивши аналіз досвіду організації професійної освіти у сфері 

готельного господарства у Швейцарії, Франції та Польщі, відзначаємо, що в 

досліджуваних країнах простежуються такі основні тенденції розвитку систем 

готельної освіти: 

− висока якість підготовки, на яку рівняються країни інших регіонів світу, 

зокрема й Україна;  

− вільне володіння студентами та викладачами кількома іноземними 

мовами й відмінно – рідною, загальнодержавною; 

− інформатизація, упровадження нових і новітніх педагогічних 

технологій; 
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− відповідність освітніх стандартів потребам галузі готельного 

господарства. Формування навчальних програм відбувається під впливом 

потреб і перспектив розвитку готельного господарства досліджуваних країн, 

відповідає економічним та соціальним запитам суспільства, що впливає на 

технологію їх створення; 

− тісне злиття навчальних закладів з провідними підприємствами 

готельного господарства та наявність власних діючих і повністю 

укомплектованих баз практики, що дозволяє поєднувати теоретичну підготовку 

з практичною тощо. 

У Швейцарії, Франції та Польщі прийнята багатоступенева професійна 

освіта в готельному господарстві, яка охоплює всі сектори освіти: початкову 

професійну освіту (в середньому 4 роки навчання) – оволодіння технологічним 

складником роботи готелю (прийом і розміщення гостей, обслуговування 

номерів, робота кухні тощо); двоступеневу систему вищої освіти (бакалавріат – 

3 – 4 роки, магістратура – 2 – 2,5 роки) – технолого-управлінський та 

економіко-управлінський профілі; підвищення кваліфікації працівників 

готельних підприємств – зміна кар’єри, підвищення кваліфікації, навчання 

управління бізнесом, його адаптації до соціальних змін. Послідовність 

навчання досягається обов’язковим освоєнням спеціальності поетапно та 

неможливістю перескочити через ступінь навчання, що забезпечує високу 

якість підготовки фахівців. 

Безперервність навчання забезпечується обов’язковістю проходження 

всіх ступенів і рівнів підготовки, що дає можливість підготувати кадри і 

нижчого рівня, і середньої та вищої ланок.  

Водночас кожна з представлених систем готельної освіти має притаманні 

їй особливості, які формуються під впливом політичних, соціальних, 

культурних та інших чинників розвитку держав, залежать від освітніх традицій 

та особливостей функціонування індустрії гостинності. Це не дозволяє 

повністю уніфікувати розглянуті нами закордонні системи професійної 

підготовки фахівців готельного господарства.  
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У Швейцарії система підготовки фахівців готельного господарства 

поєднує модель швейцарської готельної школи та академічну університетську 

модель освіти. Програми підготовки фахівців мають багатопрофільний 

характер і об’єднують професійно зорієнтовані дисципліни в готельній галузі й 

дисципліни ресторанної та туристської спрямованості, які є допоміжними 

ланками готельної освіти та постають у якості додаткового обслуговування в 

готельній галузі Швейцарії. 

Сучасна система французької освіти в готельній галузі представлена в 

переважній більшості державними навчальними закладами професійного 

готельного спрямування, які поєднуються з системою обов’язкового навчання в 

готельних підприємствах.  

Навчальні заклади готельного профілю Польщі пропонують стаціонарну 

та нестаціонарну форми навчання, до програм підготовки фахівців включені  

загальні (фундаментальні) дисципліни. Вартість навчання порівняно із 

Швейцарією та Францією значно нижча. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому підрозділі розкрито стан дослідженості проблеми підготовки 

фахівців готельного господарства в зарубіжній та українській педагогічній 

теорії й практиці та встановлено, що значну увагу дослідники приділяють 

проблемам: навчального процесу підготовки фахівців готельного господарства, 

зокрема: історії виникнення та формування навчальних планів для вищої освіти 

в галузі готельного менеджменту; відокремлення професійної освіти в галузі 

готельного господарства від освіти у сфері туризму; практичного навчання; 

забезпечення принципів неперервності та наступності; розробки основ 

навчального процесу в різних типах навчальних закладів професійної освіти в 

готельному господарстві; визначення складників професійної компетентності 

фахівця готельного господарства та їх формування тощо.  

Недостатньо розробленими залишаються питання навчально-методичного 

забезпечення процесу навчання, організації практик, управління якістю 
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навчально-виховного процесу, дидактичних аспектів професійної підготовки 

фахівців та ін. Відсутні дослідження, які б окреслювали історіографію,  

загальнотеоретичні концепції та методологію системи професійної освіти в 

готельному господарстві. 

У другому підрозділі охарактеризовано базові поняття дослідження 

„індустрія гостинності”, „готельна індустрія”, „готельне господарство”, 

„готельна справа/готельний бізнес” та „готель”, аналіз основних визначень яких 

дозволив установити співвідношення між ними (готель → готельна 

справа/готельний бізнес → готельне господарство → готельна індустрія → 

індустрія гостинності) та охарактеризувати сутність і структуру готельного 

господарства.  

Під поняттям „фахівець готельного господарства” ми розуміємо 

особистість, яка здобула відповідну кваліфікацію та володіє певним рівнем 

сформованості компетентностей для виконання професійної діяльності в галузі 

готельного господарства. 

Аналіз понятійного апарату та офіційних документів, що визначають 

кадрову сукупність готельного підприємства (професія, спеціальність, 

професійна структура, кваліфікація, кваліфікаційна структура), дозволив нам 

визначити особливості формування професійно-кваліфікаційної структури 

персоналу готельного господарства, яка становить розподіл працівників за 

інтегрованими професіями готельного господарства відповідно до посади та 

потрібного рівня кваліфікації на чотири групи (1 група професій потребує 

кваліфікації кваліфікованого робітника та молодшого бакалавра з готельного 

обслуговування; 2 – бакалавра з готельно-ресторанної справи; 3 – спеціаліста з 

готельної і ресторанної справи; 4 – магістра з готельної і ресторанної справи) та 

їх подальше об’єднання в три кваліфікаційні рівні на основі складності праці. 

Представлена схема може слугувати основою для побудови системи 

професійної підготовки фахівців готельного господарства. 

У третьому підрозділі нами проаналізовано досвід підготовки фахівців 

готельного господарства в розвинених країнах світу. 
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Проведений огляд підготовки фахівців готельного господарства у 

Швейцарії, Франції та Польщі дав змогу визначити тенденції розвитку 

готельної освіти: висока якість підготовки фахівців готельного господарства; 

практика як обов’язкова складова частина навчального процесу; відповідність 

освітніх стандартів потребам галузі готельного господарства; тісне злиття 

навчальних закладів з провідними підприємствами готельного господарства та 

наявність власних діючих і повністю укомплектованих баз практики тощо. 

У цих європейських країнах прийнята багатоступенева неперервна 

професійна освіта в готельному господарстві:  

– початкова професійна освіта (у середньому 4 роки навчання) – 

оволодіння технологічним складником роботи готелю;  

– двоступенева система вищої освіти (бакалавріат – 3 – 4 роки, 

магістратура – 2 – 2,5 роки) – технолого-управлінський та економіко-

управлінський профілі;  

– підвищення кваліфікації працівників готельних підприємств (програми 

від 4 тижнів підготовки) – зміна кар’єри, підвищення кваліфікації, навчання 

управління бізнесом, його адаптації до соціальних змін.  

Безперервність навчання забезпечується обов’язковістю проходження 

всіх ступенів і рівнів підготовки, що дає можливість підготувати кадри і 

нижчого рівня, і середньої та вищої ланок.  

Кожна з розглянутих країн має свої особливості організації готельної 

освіти. У швейцарській системі підготовки фахівців готельного господарства 

поєднуються модель швейцарської готельної школи та академічна 

університетська модель освіти. Програми підготовки фахівців мають 

багатопрофільний характер і об’єднують професійно зорієнтовані готельні 

дисципліни, дисципліни ресторанної та туристичної спрямованості.  

Головна особливість сучасної системи французької освіти в готельній 

галузі – це перевага державних навчальних закладів у професійній підготовці 

фахівців для цієї галузі. Також у Франції ефективно діє система обов’язкового 

навчання в готельних підприємствах.  
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Польська система готельної освіти вирізняється серед розглянутих систем 

інших країн наявністю в навчальних закладах готельного профілю стаціонарної 

та нестаціонарної форм навчання, включенням у програми підготовки фахівців 

фундаментальних дисциплін та нижчою вартістю навчання порівняно із 

Швейцарією та Францією. 

Зміст першого розділу відображено в публікаціях „Досвід підготовки 

фахівців готельного господарства в розвинених країнах світу” [83, с. 152 – 160], 

„Огляд дисертаційних досліджень з проблем професійної підготовки фахівців 

готельного господарства” [87, с. 213 – 218], „Підготовка фахівців сфери 

гостинності в Україні та за кордоном” [78, с. 68 – 70], „Стан дослідженості 

проблеми підготовки кадрів для готельного господарства” [80, с. 337 – 338], 

„Зарубіжний досвід підготовки спеціалістів готельно-ресторанної справи” [84, 

с. 91 – 93], „Проблеми розробки професійних стандартів в сфері готельного 

бізнесу” [229, с. 80 – 85].  

http://icrmu.luguniv.edu.ua/conf2/psih_ped/Kasinskaja.doc
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

2.1. Становлення системи професійної освіти в готельному 

господарстві в Російській Федерації 

 

Стійке функціонування та розвиток будь-якої галузі неможливі без 

якісного кадрового забезпечення, що можливе лише за наявності добре 

відрегульованої системи професійної освіти. Цілком імовірно, що становлення 

галузевої системи освіти – це складний і тривалий процес. 

Кожна країна має власні системи професійної освіти, які вирізняються 

сутністю, структурою, рівнем взаємодії із зовнішнім середовищем. Крім того, 

навіть у межах однієї країни система підготовки фахівців різних галузей має 

свої особливості. 

У Російській Федерації відповідно до закону „Про освіту в Російській 

Федерації” система освіти складається із навчальних закладів, наукових, 

науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, 

державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі 

освіти, федеральних державних освітніх стандартів та федеральних державних 

вимог, освітніх стандартів і програм різних видів, рівнів та (або) спрямованості 

(ст. 10 „Структура системи освіти”) [136]. 

У нашому дослідженні візьмемо за основу представлену в російському 

законодавстві структуру системи професійної освіти. 

Російська система підготовки кадрів для готельного господарства 

порівняно з підготовкою кадрів для медицини, освіти, промисловості, 

сільського господарства має невелику історію, що зумовлено специфікою 

розвитку та функціонування готельного господарства країни. 

Щоб дослідити сутність професійної освіти в готельному господарстві, 

визначити особливості її становлення та розвитку, необхідно розглянути її в 
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контексті історичної ситуації, що визначала і умови розвитку туристичної 

індустрії країни, складником якої було готельне господарство, і системи освіти, 

до якої належала професійна освіта.  

На сьогодні, жоден з дослідників не представив власної періодизації 

історії професійної підготовки фахівців готельного господарства в Російській 

Федерації. Тому методологічно виправданим буде рішення щодо застосування 

авторського бачення періодів становлення та розвитку професійної освіти в 

готельному господарстві. 

Покладаючи в основу періодизації критерії політичних, соціально-

економічних та культурних змін у суспільстві, а також цільові функції освіти в 

готельній галузі на різних етапах розвитку, нами було виділено три періоди 

становлення й розвитку професійної освіти в готельному господарстві: 

1) дореволюційний (від часу відкриття перших готелів та набору до них 

персоналу – до жовтня 1917 року); 2) радянський (1917 – 1991 рр.); 3) новітній 

(1991 – 2000 рр. − реорганізація радянської системи підготовки фахівців 

готельного господарства; 2000 – 2010 рр. – становлення системи підготовки 

фахівців готельного господарства; 2010 р. – по теперішній час – удосконалення 

системи підготовки фахівців готельного господарства). 

Запропонована теоретична розробка не претендує на статус 

загальновживаної та сформована лише для розв’язання конкретного завдання 

дослідження: аналізу фактичного матеріалу з історії розвитку та становлення 

системи професійної освіти в готельному господарстві в Російській Федерації. 

Перший період – дореволюційний – від часу відкриття перших готелів та 

набору до них персоналу – до жовтня 1917 року. Потреба в підготовці фахівців 

для готельного господарства в Росії виникла ще в XVIII – XIX ст. – у часи 

активного будівництва готелів. Проте професійні навчальні заклади в цей час 

створені не були – обслуговуючий персонал проходив навчання в самому 

готелі, на робочому місці, вивчаючи спочатку найпростіші операції 

(прибирання громадських приміщень, піднесення багажу, догляд за тваринами, 

миття посуду), а згодом – опановували вершини професійної майстерності 
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(реєстрація клієнтів, попереднє бронювання номерів (з появою телеграфу це 

стало не тільки можливим, але й поширеним явищем), розрахунки з клієнтами) 

[233, с. 29]. 

Цілком очевидно, що на той час у Росії ще не було напрацьовано 

власного досвіду в підготовці кадрів, та й рівень обслуговування значно 

поступався європейському, тому французькі та німецькі підприємці, які 

відкривали в країні готелі, частину фахівців привозили з-за кордону, а частину 

готували самі за власними стандартами з числа російських хлопчиків. Про 

професійну освіту в цій галузі ще не йшлося. На той час вона становила 

безсистемну освіту, сутність якої полягала лише в учнівстві. Характерними її 

рисами були орієнтація на європейський рівень обслуговування (про наявність 

стандартів у Європі можна говорити лише умовно) та на потреби споживача. 

Радянський період (1917 – 1991 рр.) в історії розвитку системи підготовки 

фахівців готельного господарства був складним і неоднозначним, у ньому ми 

виділяємо два етапи: 1 етап – 1917 – 1952 р., 2 етап – 1952 – 1991 рр. 

Революція порушила природний розвиток подій у всіх сферах народного 

господарства Росії, зокрема й у готельному господарстві, яке в перші роки 

радянської влади докорінно змінилося: готельні підприємства були 

націоналізовані, перепрофільовані та відокремлені від ресторанів, транспорту й 

туристичних організацій, віднесені до сфери побутового (житлово-

комунального) обслуговування [2331, с. 32].  

Як зазначає Г. Р. Наумова, побудова нового вільного суспільства 

відбилася й на розумінні обслуговування. Проголошені ідеї рівності викорінили 

прислугу та змінили ставлення до розуміння ролі обслуговуючого персоналу. 

Персонал готелів та інших засобів розміщення отримав статус робітників і 

службовців, і, відповідно, на перший план вийшли конкретні функції 

(прибирання номера, подача сніданку й т. п.), а не задоволення потреб гостей, 

що вплинуло на якість надаваних послуг [128, с. 16]. 

На державному рівні не займалися проблемами готельної сфери. 

Ставлення до цієї галузі як пережитку „буржуазного” способу життя, з яким 
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необхідно боротися, міцно засіло у свідомості людей аж до розпаду 

Радянського Союзу [233, с. 32].  

Отже, етап з початку революції (1917 р.) до 1952 року для розвитку 

готельного господарства був несприятливим. Для цього етапу характерні: 

невизнання особливостей роботи в закладах розміщення, відсутність галузевої 

підготовки кадрів, утрата традицій гостинності дореволюційної Росії, 

пріоритетність технологічного процесу над інтересами клієнта, відсутність 

стандартів обслуговування, нехтування європейським прикладом надання 

готельних послуг. 

Другий етап починається з моменту відкриття першого навчального 

закладу готельного спрямування (1952 р.) та пов’язаний з необхідністю СРСР 

вести активне міжнародне життя. У цей час відбувається активне відновлення 

зруйнованих під час війни готелів, будівництво нових, організовуються заходи 

міжнародного рівня (Всесвітній фестиваль молоді та студентів у Москві 

(1957 р.), Олімпійські ігри (1980 р.) та ін.). На фоні цих процесів стає відчутним 

брак високопрофесійних кадрів. Приймається рішення про створення 

навчальних закладів практичної спрямованості. Саме з цього моменту 

розпочинається історія професійної освіти в готельному господарстві (див. 

додаток Е). 

Одним з перших досвідів створення таких навчальних закладів стала 

Вища школа промислової кооперації (постанова Ради Міністрів СРСР від 13 

серпня 1952 р. про відкриття ВШПК) [137]. З 1 травня 1961 р. навчальний 

заклад змінив назву, будучи перетворений на Московський технологічний 

інститут місцевої промисловості (МТІ), а з 2007 року – Російський державний 

університет туризму і сервісу (РДУТіС), який працює й сьогодні [179]. 

У 1957 р. було організовано курси з підготовки кадрів масових професій 

для готельно-ресторанної системи Головінтуристу, які обслуговували 

іноземних туристів. О. Р. Байбурова зазначає, що протягом півстолітньої історії 

своєї роботи на цих курсах пройшла підготовку велика кількість співробітників 

готельного комплексу СРСР [12, с. 57]. 
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Але відразу треба звернути увагу на специфіку підготовки фахівців 

готельного господарства на цьому етапі.  

По-перше, за цим процесом здійснювався жорсткий контроль з боку 

Держкомінтуристу, ВЦРПС, муніципальних та молодіжних організацій.  

По-друге, існували подвійні стандарти в підготовці кадрів. Готельне 

господарство країни було вкрай неоднорідним і за комфортабельністю, і за 

рівнем сервісу. Найбільш комфортабельними були готелі „Інтуристу”. До 

розпаду СРСР „Інтурист” був єдиною готельною мережею, яка у 1970 році 

займає 23-е місце у світі й налічувала понад 27 тис. номерів. Тоді як готелі для 

пересічних радянських громадян найчастіше відрізнялися невисоким рівнем 

сервісу та комфорту, були в підпорядкуванні різних відомств, які в основному 

не займалися питаннями покращення обслуговування та матеріально-технічної 

бази готелів [128, с. 16 – 17]. Кадри для обслуговування власних громадян 

готували в рамках навчально-курсових комбінатів (для працівників масових 

професій) та факультетів підвищення кваліфікації (для керівників і 

спеціалістів), тоді як підготовку фахівців для обслуговування іноземних 

громадян здійснювали в системі Інтуристу. 

По-третє, підпорядкованість різним міністерствам та відомствам. Загалом 

у цей час підготовкою кадрів для готельного господарства займаються:  

 відомства ВЦРПС, Інтурист, які відкривають профільні вищі 

навчальні заклади з великою кількістю філій по країні. Так, у 

Держкомінтуристу СРСР був сформований Інститут підвищення кваліфікації 

керівних працівників і фахівців, де протягом трьох місяців з відривом від 

виробництва підвищував кваліфікацію керівний склад готелів і ресторанів, а 

для кадрів масових професій, необхідних у готелях і ресторанах, функціонували 

постійно діючі курси [233, с. 33 – 34]; 

 Міністерство житлово-комунального господарства відкриває 

Інститут підвищення кваліфікації з філіями в автономних республіках, краях і 

областях, у яких навчалися та підвищували кваліфікацію фахівці житлового та 

комунального господарства, включаючи й фахівців готельного господарства; 
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 міські ради депутатів трудящих створюють самостійні 

спеціалізовані навчальні заклади, які займалися підготовкою кадрів для 

готельного господарства, наприклад, у 1968 р. у Москві був відкритий Технікум 

готельного господарства з денним відділенням, а в подальшому – і з вечірнім. 

Навчання тривало 2 роки 6 місяців [75]. Відповідно до затвердженого 

Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти СРСР переліку 

спеціальностей (спеціальність № 1740 „Готельне господарство”) після 

закінчення технікуму вручали диплом за кваліфікацією „технік-організатор 

готельного господарства” [162]; 

 вищі навчальні заклади різної підпорядкованості відкривають 

спеціалізовані кафедри й факультети для професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації для керівників і фахівців готельного господарства. Так, у м. Сочі в 

1989 р. було відкрито факультет з підготовки фахівців для готельних 

підприємств зі спеціальною освітою на базі політехнікуму, такі ж факультети 

відкриваються в республіках Середньої Азії та Прибалтики [189, с. 60 – 61]; 

 готельні комплекси відкривають навчально-курсові комбінати, 

курси та навчальні пункти для підготовки кадрів масових професій готельного 

господарства. При готельному комплексі „Міжнародний” Всесоюзного 

госпрозрахункового об’єднання „Совінцентр” Торгово-промислової Палати 

СРСР створено постійно діючий навчальний пункт, де організована підготовка 

фахівців та підвищення кваліфікації працівників масових професій і керівного 

складу для готелів, підприємств громадського харчування та інших підрозділів 

[233, с. 34]; 

 організації та установи, які мали досить віддалене відношення і до 

готельного господарства, і до системи професійної освіти: при Управлінні 

висотних домів і готелів (м. Москва) протягом багатьох років функціонував 

Навчально-курсовий комбінат з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

готельних підприємств; 
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 міські ради з туризму та екскурсій ВЦРПС: у Москві рада створила 

навчально-курсовий комбінат, у якому також велася підготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців для готельних комплексів Москви [233, с. 34]. 

По-четверте, відсутність єдиної програми підготовки. Незважаючи на 

жорстку централізацію в усіх сферах життя, підготовка фахівців для готельного 

господарства в СРСР на базі інститутів, факультетів, навчально-курсових 

комбінатів, курсів, навчальних пунктах кардинально відрізнялася одна від 

іншої. Хоча для забезпечення єдиної методики та спрямованості підготовки 

кадрів готельного господарства були розроблені типові рекомендації щодо 

складання навчально-технічних планів і програм для навчання різних категорій 

персоналу готелів, кожне відомство здійснювало підготовку фахівців за 

власними програми, що доповнювалися та змінювалися з урахуванням 

специфіки готелів, які входили до їх складу. При цьому загальні потреби галузі, 

міжнародні стандарти обслуговування та практичні навички не враховувалися, 

що негативно вплинуло на якість підготовки фахівців. 

По-п’яте, домінанта теоретичних знань, що тільки підсилювала негативні 

наслідки в професійній підготовці фахівців готельного господарства. За думкою 

Н. А. Фоменко, ця тенденція сприяла зниженню й без того низької якості 

підготовки фахівців готельного господарства, що було, своєю чергою, 

головною причиною низького рівня сервісу (працівники багато знали, але мало 

що вміли та володіли нерозвиненим комплексом трудових навичок) [161, с. 70]. 

У кінці 80-х – на початку 1990-х років ситуація в готельному господарстві 

стала критичною. Скорочення централізованого фінансування готельного 

господарства, низький рівень сервісу в готелях, недостатня їх матеріально-

технічна оснащеність, брак професійних кадрів, здатних працювати в нових 

ринкових умовах, призвели до різкого зменшення кількості готелів. Цілком 

очевидно, що в такій ситуації приділяти належну увагу якості підготовки кадрів 

для готельного господарства не було ніякої можливості.  

Проте на початку 90-х років ХХ ст. політичні та соціально-економічні 

перетворення в країні докорінно змінюють становище готельного господарства: 
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за підтримки іноземного капіталу починають формуватися готельні мережі, 

ринок готельних послуг орієнтується на західні стандарти.  

На російський ринок прийшли міжнародні готельні мережі (Accor, 

Radisson SAS, Marriott, HolidayInn, Hyatt та інші), які підняли стандарти 

обслуговування, ввели гнучку цінову політику та посилили конкуренцію на 

ринку готельних послуг. У готелях, що входили в міжнародні готельні мережі, 

особливу увагу приділено підбору персоналу та корпоративному навчанню. 

Вихід готельного господарства з кризи, нові орієнтири в обслуговуванні 

клієнтів, орієнтація на міжнародний рівень вимагали від професійної освіти 

корінних змін. Ситуацію погіршувала відсутність науково-методичних засад, 

недостатня кількість навчальних закладів, спеціальних навчальних програм 

професійної освіти, які би відповідали потребам галузі.  

Отже, характерними особливостями цього етапу є: організація навчально-

курсових комбінатів, факультетів, курсів з підготовки кадрів для готельно-

ресторанної системи; розвинена система перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців; підпорядкованість навчальних закладів різним 

міністерствам, відомствам та жорсткий контроль з їхнього боку; існування 

подвійних стандартів у підготовці кадрів; відсутність єдиної програми 

підготовки; домінанта теоретичних знань.  

З 1991 року починається новітній період в історії формування в 

Російській Федерації власної системи професійної освіти в готельному 

господарстві. Попередні періоди ми виділяємо як передісторію, що заклала 

фундамент та задала вектор подальшого її розвитку. Цей період ми розділяємо 

на три етапи: 1991 – 2000 рр. – етап реорганізації радянської системи 

підготовки фахівців готельного господарства; 2000 – 2010 рр. – становлення 

системи підготовки фахівців готельного господарства; 2010 р. – до 

теперішнього часу – удосконалення системи підготовки фахівців готельного 

господарства. 
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На першому етапі (1991 – 2000 рр.) розпочинається робота зі створення 

системи неперервної професійної освіти в туризмі, зокрема й у галузі 

готельного господарства.  

Якщо раніше підготовка фахівців для сфери туризму та готельного 

господарства здійснювалася на базі різних профспілкових організацій та 

інститутів перепідготовки й підвищення кваліфікації, то в цей час починає 

реалізовуватись у системі початкової, середньої та вищої професійної освіти, а 

також у різних формах додаткової освіти.  

Окрім зазначених ланок професійної освіти, у готельному господарстві 

починає існувати довишівська професійна підготовка. Вона становила 

професійну орієнтацію на майбутню професію ще на стадії отримання 

середньої освіти на базі ліцейських класів у школі. 

Програма ліцейського навчання була розрахована на один-два роки та 

знайомила учнів 9 – 11 класів з азами спеціальностей, розглядала можливості 

кар’єри в галузі туризму, зокрема й готельного господарства, та підтримувала 

інтерес до цього виду діяльності [72]. 

Ліцейські класи зазвичай організовувалися при вишах із залученням їхніх 

викладачів і програм на базах середніх шкіл. У Російській міжнародній академії 

туризму (РМАТ) у 1999 р. створено 184 ліцейських класи, у 2000 – 2001 

навчальному році – 227 [233, с. 36]. 

Початкову професійну освіту можна було отримати в освітніх установах 

початкової професійної освіти (професійно-технічні та інші училища цього 

рівня), а також в освітніх установах середньої професійної (професійно-

технічні ліцеї й коледжі) та вищої професійної освіти за наявності відповідних 

ліцензій [135]. Початкова ланка в системі професійної освіти готельному 

господарстві Росії передбачала підготовку працівників масових професій: 

офіціантів, кухарів, коридорних, швейцарів, покоївок, які виконували конкретні 

завдання та забезпечували задоволення окремих потреб туриста або реалізацію 

окремого виду обслуговування. 
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Середню професійну освіту відповідно до законодавства Росії можна 

було отримати в освітніх установах середньої професійної освіти (технікумах, 

коледжах) або на першому щаблі освітніх установ вищої освіти [135]. 

Середня професійна освіта в готельному господарстві на цьому етапі стає 

затребуваною. Цьому сприяє брак обслуговуючого персоналу та керівників 

нижчої й середньої ланки (менеджерів окремих підрозділів готелю), 

адміністративно-господарського управління (старших покоївок, чергових 

адміністраторів). Але наявна система середньої професійної освіти не могла 

задовольнити потребу у фахівцях цього рівня. Адже в Москві на цей час 

працювали тільки кілька профільних навчальних закладів середньої спеціальної 

ланки – Вища школа з туризму і готельного господарства, що була утворена на 

базі Вищої комерційної школи з іноземного туризму колишнього 

Держкомінтуристу СРСР [134], Московський коледж працівників готелів, 

ресторанів, фахівців малого бізнесу „Царицино” [37] та факультет середньої 

професійної освіти при РМАТ [207].  

Підготовка фахівців середньої професійної освіти здійснювалась за 

спеціальністю 2302 „Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах” [148], а також у межах спеціальностей: 0607 „Маркетинг (за 

галузями)”, 0602 „Менеджмент (за галузями)” та ін. Випускники отримували 

кваліфікацію базової підготовки – менеджер. 

Інша ситуація була з вищою освітою. За досить короткий проміжок часу 

стрімко збільшилася кількість навчальних закладів (інститутів, академій та 

університетів), які пропонували отримати ступені бакалавра, спеціаліста в 

готельному господарстві, а згодом і магістра. В основному це були великі виші 

Росії, що проводили підготовку фахівців з управлінського, економічного 

профілю, сервісної, зовнішньоекономічної діяльності, які в досить короткі 

терміни освоїли основи туристської (операторської й агентської) і готельної 

діяльності та почали підготовку фахівців у межах уже наявних акредитованих у 

них спеціальностей (як спеціалізації). 

Вони відкривались не лише у великих містах (Москві, Санкт-Петербурзі), 
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а практично в кожному обласному центрі (Владивостоці, Калінінграді, 

Костромі, Саратові, Сочі, Ставрополі, Омську, Орлі, Уфі, Хабаровську, 

Челябінську та ін.) [233, с. 37].  

Дещо пізніше підготовкою фахівців з вищою освітою почали займатися 

колишні інститути підвищення кваліфікації системи ЦРТЕ ВЦРПС, „Інтурист”, 

які мали викладачів-галузевиків, зв’язки з туристичною та готельною 

індустрією, але лише набирали досвід підготовки фахівців за програмами вищої 

освіти. Основою їх діяльністю були освітні програми підвищення кваліфікації 

та перепідготовки. 

Профільними навчальними закладами на той час були лише Російська 

міжнародна академія туризму, Інститут туризму та гостинності, Академія 

готельного та ресторанного бізнесу при Уряді Москви. 

Перший крок у створенні системи неперервної освіти зробила Російська 

міжнародна академія туризму (до 1991 р. – Інститут підвищення кваліфікації 

працівників туристсько-екскурсійних організацій Центральної Ради з туризму 

та екскурсій ВЦРПС [76]), яку згодом було визнано базовим навчальним 

закладом з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців.  

З 1992 р. в академії реалізовують повний цикл підготовки фахівців 

туризму в рамках напряму та спеціальності „Менеджмент” (профіль 

„Менеджмент туризму”). Було введено шість спеціалізацій: „Менеджмент 

туризму й подорожей”, „Менеджмент гостинності й технологій харчування”, 

„Фінансовий менеджмент у туризмі”, „Правовий менеджмент у туризмі”, 

„Менеджмент інформаційного туризму”, „Менеджмент екологічного туризму”, 

які реалізовували на п’ятьох ієрархічних рівнях: школа – професійний ліцей – 

туристський коледж – інститут туризму – академія туризму. 

З 1996 р. ієрархічний комплекс спеціалізацій професійної туристської 

освіти в РМАТ доповнили трьома новими ступенями: університет 

(магістратура), аспірантура та додаткова освіта [68, с. 245]. 

Появі в країні широкої мережі навчальних закладів готельного профілю 

сприяло прийняття Федерального закону „Про основи туристської діяльності в 
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РФ” у листопаді 1996 р., у якому сприяння кадровому забезпеченню 

туристської та готельної діяльності було визначено як пріоритетний напрям 

державного регулювання туризму [138].  

Навчальні заклади розміщені нерівномірно, тому й рівень забезпеченості 

кадрами в різних регіонах значно відрізнявся. В основному ВНЗ були 

сконцентровані в Москві та Санкт-Петербурзі, які завжди були туристичними 

та діловими центрами Росії. 

У регіонах створювалися філії столичних вишів, які мали невисокий 

рівень організації навчального процесу, працювали за планами головних вишів 

та не враховували регіональну специфіку ринку праці й особливостей 

готельного господарства. 

Довідник „Освіта в туризмі” (1996) надавав інформацію про 43 вищі 

навчальні заклади, коледжі, ліцеї й технікуми Росії, які здійснювали підготовку 

кадрів для сфери туризму [111, с. 64], у 1999 р. їх було вже 56 [23, с. 46], у 

травні 2000 р. – більше 100 [19, с. 32], у 2001 р. – близько 150 [23, с. 57]. 

Навчальні заклади безконтрольно та безсистемно відкривають на своїй базі 

готельні спеціальності, при цьому не враховуючи потреби галузі ні в 

кількісному відношенні, ні з погляду наповнення змісту підготовки.  

5 березня 1994 р. у Класифікаторі напрямів та спеціальностей вищої 

професійної освіти Російської Федерації з’явилась спеціальність 230500 

„Соціально-культурний сервіс і туризм” [140], що була першою спеціальністю в 

РФ, за якою почали вести підготовку фахівців для готельної індустрії. Через рік 

уже 18 державних вишів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах РФ 

здійснили набір абітурієнтів на цю спеціальність [128, с. 20]. 

Як зауважує Г. П. Щука, спеціальність „Соціально-культурний сервіс та 

туризм” була унікальна за своєю універсальністю: об’єктом професійної 

діяльності спеціаліста по сервісу та туризму було задоволення потреб людини в 

соціально-культурних і туристичних послугах. У межах спеціальності виділено 

25 спеціалізацій, однією з яких була спеціалізація 230507 „Готельний сервіс” 

[225, с. 143].  
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Крім цієї спеціальності, підготовку кадрів для готельної індустрії 

здійснювали в межах низки непрофільних спеціальностей: 080507 

„Менеджмент організації”; 100102 „Організація обслуговування у сфері 

сервісу”; 080502 „Економіка та управління на підприємстві” (за галузями); 

080112 „Маркетинг” (за галузями) і деякі інші. 

Г. П. Щука підкреслює, що підготовка фахівців за цими спеціальностями 

не відображала специфіку галузі. Професійні дисципліни в рамках названих 

вище спеціальностей були включені зазвичай лише в блоки спеціалізацій, при 

цьому назва дисципліни не завжди відповідала змісту [227]. 

Післявишівську підготовку фахівців готельного господарства в системі 

професійної освіти Росії здійснювали на базі вищої професійної освіти в 

аспірантурі, ординатурі, інтернатурі, докторантурі тощо [135].  

Ця ланка почала функціонувати на базі РМАТ, де в 1996 р. відкрито 

аспірантуру, а з вересня 1998 р. починаються перші захисти дисертацій з теорії 

та методики професійної освіти в туризмі. Розмежування між туризмом та 

готельним господарством у цей час не існує.  

Кадри для готельного господарства готували також у рамках додаткової 

професійної освіти, яку за російським законодавством можна було отримати в 

навчальних закладах середньої й вищої професійної освіти та в закладах 

підвищення кваліфікації (академіях, інститутах підвищення кваліфікації, 

школах, центрах підвищення кваліфікації, навчальних центрах служби 

зайнятості) [135].  

Підвищення кваліфікації здійснювали при спеціально створених центрах 

на базі відповідних факультетів і вишів, які пропонували різні форми 

додаткової освіти для підвищення кваліфікації кадрів для готельного 

господарства: 

– інститути додаткової професійної освіти (довгострокове навчання); 

– довгострокові курси навчання від 10 днів до кількох місяців 

(поглиблене вивчення актуальних проблем готельного бізнесу за профілем 

професійної діяльності); 
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– короткострокові курси (від 32 годин), що передбачали тематичне 

навчання з актуальних питань готельного бізнесу: оподаткування, 

бухгалтерський облік, зміни в законодавчій базі тощо; 

– семінари та тренінги щодо покращення роботи готельного 

підприємства, на базі самої організації (тематичні та проблемні семінари (від 72 

до 100 годин) з актуальних проблем готельного бізнесу, які виникали на рівні 

галузі, регіону, підприємства, організації або установи); 

Після проходження програми підвищення кваліфікації видавалося 

посвідчення про підвищення кваліфікації.  

Так, перепідготовку кадрів здійснювали виші – з 1993 р. Вища школа 

туризму і готельного господарства, колишній Інститут підвищення кваліфікації 

Держкомінтуристу СРСР, з 1995 р. – Інститут ДПО РМАТ та ін.); спеціалізовані 

навчальні центри – Центр „Бізнес і маркетинг” при Академії народного 

господарства при Уряді РФ, Міський центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців готельно-туристичного комплексу й персоналу 

туристичних фірм та інші [19, с. 126 – 128; 103, с. 8].  

Після закінчення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

готельно-туристичного бізнесу видавалися посвідчення про короткострокове 

підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли навчання за програмою в обсязі 

від 72 до 100 годин; та свідоцтво про підвищення кваліфікації для осіб, які 

пройшли навчання за програмою в обсязі понад 100 годин. 

З 1996 року в Росії на державному рівні починають реалізовуватись 

програми підтримки й розвитку туризму та готельного господарства. Одним з 

основних напрямів цих програм було кадрове забезпечення галузей  

кваліфікованими фахівцями.  

У Федеральній цільовій програмі „Розвиток туризму в Росії” (1996 р.) 

[176] зазначено, що країна має дефіцит кваліфікованих кадрів і одним із 

основних завдань на цьому етапі є створення сучасної системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у туризмі та готельному 

господарстві. Й у Федеральній цільовій програмі та в другому розділі 
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„Сприяння кадрового забезпечення туристської діяльності” Закону „Про основи 

туристської діяльності в Російській Федерації” від 4 жовтня 1996 [138] також 

приділено увагу питанням підготовки кадрів у туризмі та готельному 

господарстві. 

Як новий елемент у системі професійної освіти в готельному господарстві 

з’являються державні освітні стандарти. Так, Державні освітні стандарти для 

середньої професійної освіти за спеціальністю 2302 „Організація 

обслуговування в готелях і туристичних комплексах” та Державні вимоги до 

мінімуму змісту та рівня підготовки випускників були затверджені у квітні 

1997 року. 

У системі вищої професійної освіти підготовку фахівців здійснювали за 

Державними вимогами до мінімуму змісту та рівня підготовки випускника зі 

спеціальності 230500 „Соціально-культурний сервіс та туризм”, які діяли 

тимчасово з 25 грудня 1996 р. На зміну цим вимогам прийшов державний 

освітній стандарт вищої професійної освіти першого покоління за 

спеціальністю 230500 „Соціально-культурний сервіс та туризм” (27 березня 

2000 р.) [32]. 

Для додаткової професійної освіти державні стандарти не розроблялися. 

Цей вид професійної освіти здійснювався за додатковими професійними 

освітніми програми, що розроблялися, затверджувалися та реалізовувались 

освітнім закладом підвищення кваліфікації самостійно з урахуванням потреб 

замовника, а також вимог державних освітніх стандартів до рівня підготовки 

фахівців за відповідним напрямом (спеціальністю). Вимоги до змісту 

додаткових професійних освітніх програм професійної перепідготовки та 

підвищення кваліфікації встановлювались федеральним органом виконавчої 

влади, що здійснював проведення єдиної державної політики у сфері додаткової 

професійної освіти.  

Після перших спроб затвердження та впровадження стандартів 

професійної освіти лише в 1997 – 1999 роках в рамках реалізації проекту 

Європейського Союзу „Тасис” були розроблені перші кваліфікаційні вимоги 
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(професійні стандарти) до чотирьох основних служб готелю – для служби 

прийому та розміщення, харчування, приготування їжі та готельного фонду. Ці 

стандарти містили далеко не повний перелік спеціальностей готельного 

господарства, не були затверджені в установленому порядку та не повною 

мірою відповідали сучасним вимогам готельної індустрії. 

Ефективність освітніх стандартів безпосередньо залежить від якості 

професійних стандартів. Тільки їх повна спряженість може бути основою для 

підготовки сучасних фахівців. 

Відмітимо, що освітні стандарти випереджали створення професійних на 

кілька років уперед, і відповідно їхній зміст не міг бути наближений до вимог 

готельного господарства цього етапу. Що ще раз підтверджує невідповідність 

підготовки фахівців готельного господарства вимогам галузі. 

На початку 1990-х років у Росії виникла нагальна необхідність у 

створенні наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-

виробничих підприємств, залучених не тільки до вирішення нагальних проблем 

сфери гостинності, розробки науково обґрунтованих проектів для готельного 

бізнесу в умовах ринкових відносин, а й до організації процесу підготовки 

фахівців сфери гостинності, вирішення проблем навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу тощо. Першими такими науковими 

установами в системі професійної освіти були: 

– Міжрегіональна громадська організація Академія туризму, 

зареєстрована у квітні 1994 року, а з 1999 року реорганізована в Національну 

академію туризму, що об’єднала науковий потенціал учених, фахівців і 

практиків туризму та готельного господарства.  

Академія проводила значну роботу в підготовці висококваліфікованих 

кадрів для туристичної та готельної сфери через розроблення стандартів 

навчання та підготовки фахівців; підготовки кадрів вищої кваліфікації через 

захист кандидатських і докторських дисертацій за проведеними науковими 

дослідженнями в галузі гостинності. Цьому сприяє й проведення Національною 

академією туризму великої кількості міжнародних і міжрегіональних наукових 
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та науково-практичних конференцій і семінарів з проблем професійної освіти 

[130]; 

– асоціація „Університет готельного, туристського та ресторанного 

бізнесу” (липень 1996 р.), основним видом діяльності якої були наукові 

дослідження й розробка в галузі туризму та готельного господарства, освіта для 

дорослих, спеціалізовані курси та програми, сертифікація продукції та послуг, 

комерційна діяльність та управління (консультування) тощо [8]; 

– Міжнародний союз громадських об’єднань „Об’єднаний університет 

туризму держав-учасниць СНД” (травень 1997 р.) – створений на базі 

Російського міжнародного інституту туризму з метою координації підготовки 

фахівців вищої категорії для країн СНД, сприяння відродження єдиного 

туристичного простору країн Співдружності на нових правових засадах. 

Планувалося, що він стане базовою організацією в підготовці кадрів для сфери 

туризму країн Співдружності [20, с. 7 – 14] та ін. 

У 1998 р. у Москві відкривається перше в індустрії туризму та готельного 

господарства спеціалізоване кадрове агентство „Туризм і робота” з підбору 

фахівців для туризму та організації роботи в готелях, засновниками якого є 

ТОВ „Туризм і робота” та Вища школа з туризму і готельного господарства. 

Агентство ставить своєю метою створити в Москві банк даних потреби у 

фахівцях різного профілю для туристичних фірм, готелів, ресторанів, кафе, 

барів і т. п., а також банк даних тих, хто шукає роботу (студенти та слухачі 

навчальних закладів, особи, які хочуть знайти роботу в туристичному, 

готельно-ресторанному сервісі). При цьому важливе місце в роботі агентства 

передбачалось приділити сприянню в отриманні професійної освіти різного 

рівня [198].  

В організації програм навчання та підготовки кадрів, підвищення 

кваліфікації працівників на всіх рівнях освіти за всіма професіями готельно-

ресторанного бізнесу з підключенням профільних навчальних закладів також  

брали участь Російська готельна асоціація, Всеросійське народне туристське 

товариство (ВНТТ) та інші. 
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Отже, цей етап охоплює реорганізацію радянської системи підготовки 

фахівців готельного господарства та закладення основ організації неперервної 

освіти в цій галузі.  

Новий етап становлення системи підготовки фахівців готельного 

господарства розпочинається з 2000 року та відзначається новим витком 

розвитку готельного господарства та системи професійної освіти цієї галузі. 

Цьому передувало прийняття низки програм і планів розвитку туризму та 

готельного господарства, а також необхідність забезпечення цих галузей 

фахівцями. Ця дата ознаменувала виокремлення готельного господарства в 

окрему спеціальність підготовки, розробку державних освітніх стандартів СПО 

й ВПО та нові орієнтири в професійній освіті фахівців готельного господарства.  

У 2000 році урядом Москви затверджено Програму розвитку туризму в 

Москві на період до 2010 року [139], а також Генеральний план розвитку міста 

на період до 2020 року [28]. У цих документах велику увагу приділено 

створенню умов для формування іміджу російської столиці як міжнародного 

туристичного, культурного й ділового центру. 

За оцінкою фахівців, щоб реалізувати Генеральний план розвитку 

Москви, мегаполіс повинен збільшити свій готельний фонд як мінімум удвічі-

тричі, щоб відповідати фінансовим можливостям російських та іноземних 

туристів. У зв’язку з цим потреба в підготовлених кадрах з початковою та 

середньою професійною освітою для столичного готельного комплексу 

повинна була збільшитися в 4 рази порівняно з наявною на той час кількістю 

персоналу, беручи до уваги вікове вибуття кадрів [194, с. 10].  

Уряд Москви починає здійснювати інвестиційні проекти в підготовку 

фахівців готельного господарства [122, с. 131 – 134]. 

Так, у 2000 р. затверджена Міжгалузева програма підготовки кадрів для 

ринкової економіки на 2001 – 2003 роки [119], що передбачала виділення 

коштів на підготовку (фахівців із середньо-спеціальною освітою за робочими 

спеціальностями (2500 осіб) та фахівців з вищою освітою (500 осіб)), 
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перепідготовку та підвищення кваліфікації (18000 осіб) кадрів для готелів і 

ресторанів з урахуванням потреби в кадрах [233, с. 39].  

Трохи пізніше підготовка фахівців для готельного господарства Москви 

починає здійснюватись відповідно до вимог: 

– Постанови Уряду Москви від 19.10.2004 року „Про участь органів 

виконавчої влади міста Москви та об’єднань профспілок і роботодавців у 

розвитку установ початкової та середньої професійної освіти з урахуванням 

потреб економіки міста у кваліфікованих кадрах” № 724-ПП [145]. У рамках 

зазначеного документа розроблена Міська цільова програма „Розвиток установ 

початкової та середньої професійної освіти міста Москви на 2005 – 2007 роки”. 

– Постанови Уряду Москви від 27.12.2006 року „Про розвиток у місті 

Москві системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для туристично-

готельного комплексу столиці” № 1054-ПП [133]. 

Як зазначено раніше, система неперервної професійної освіти в 

готельному господарстві включає довишівську (шкільну профільну) освіту; 

початкову професійну освіту; середню професійну освіту; вищу професійну 

освіту; додаткову професійну освіту (програми професійної перепідготовки 

всіх рівнів, підвищення кваліфікації працівників готельної галузі); 

фундаментальну наукову, професійну освіту (аспірантура, докторантура).  

За неофіційними даними на 2006 рік тільки в Москві здійснювали 

підготовку фахівців різного рівня освіти для туристсько-готельного комплексу 

більше ста навчальних закладів [133]. 

Зауважимо, що Федеральна служба з нагляду у сфері освіти та науки 

(Рососвнагляд) не може надати вичерпні дані про всі навчальні заклади, що 

готують фахівців для туристсько-готельних комплексів, оскільки база даних 

Рососвнагляду формується на основі Загальноросійського класифікатора 

спеціальностей за освітою (ЗКСО), який передбачає кодифікацію 

спеціальностей без указівки спеціалізацій. А спеціалізацій, за якими 

здійснюють підготовку фахівців для готельного господарства, у вишах велика 

кількість. 
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Довишівська підготовка на цьому етапі має в основному 

профорієнтаційний характер і містить формування профільних класів.  

Підготовку кадрів початкової та середньої освіти для туристсько-

готельних комплексів у 2007 році здійснювали близько 50 московських 

навчальних закладів (державних і недержавних), з них програми початкової 

освіти за професіями „Адміністратор”, „Покоївка”, „Офіціант, бармен”, 

„Кухар” у Москві реалізували більше 20-ти навчальних закладів, з яких 16 

коледжів підвідомчі Департаменту освіти міста Москви, серед яких Коледж 

готельного господарства № 37 „Царицино”, Коледжі сфери послуг №№ 10, 22, 

32, 44; Коледж підприємництва № 15; Технологічні коледжі №№ 14, 21, 28, 29; 

Коледжі малого бізнесу №№ 40, 48 та ін.  

Профільними коледжами щорічно випускається приблизно 2,3 тисячі осіб 

молодих фахівців з початковою та середньою професійною освітою для 

готельних підприємств. Зокрема: 

– 60% випускників отримують початкову професійну освіту; 

– 40% випускників отримують середню професійну освіту [194, с. 11]. 

Основними завданнями підготовки кадрів початкової та середньої 

професійної освіти проголошено збільшення кількості фахівців, підвищення 

якості їхньої підготовки за рахунок розвитку матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, освоєння нових методів навчання та підвищення рівня 

підготовки викладацького складу.  

Але не беручи до уваги потреби готельної галузі у фахівцях з початковою 

професійною освітою, урядом Росії прийнято новий Федеральний закон „Про 

освіту в Російській Федерації” [136], у якому відсутня початкова професійна 

освіта в рівнях реалізації професійної освіти. Ці зміни в законі позначені лише 

відсильною нормою в ст. 108 (п. 2) „Прикінцеві положення”: „початкова 

професійна освіта прирівнюється до середньої професійної освіти за 

програмами підготовки кваліфікованих робітників (службовців)” [136]. Тобто 

ланка початкової професійної освіти витісняється із системи професійної освіти 

в готельному господарстві та переходить у середню професійну освіту. 
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З 2002 року підготовку фахівців для готельного господарства із СПО 

здійснюють за спеціальністю 2302 „Готельний сервіс” [131]. За даними на 2015 

рік, у Росії підготовку за цією спеціальністю реалізовують уже 125 закладів 

СПО [180], але при цьому загальна кількість фахівців, підготовлених у цих 

освітніх установах, становить у середньому близько 20% від необхідного 

обсягу. 

Інша ситуація з навчальними закладами вищої професійної освіти. На 

сьогодні ринок вищих навчальних закладів для підготовки фахівців 

туристичного та готельного бізнесу практично склався. У більшості вишів 

окреслилась певна „спеціалізація” такої підготовки, напрацьований досвід 

педагогічної діяльності, створена власна навчально-методична база. 

Сьогодні вища професійна освіта для готельної індустрії представлена в 

68 містах РФ. Фахівців готують більше 250 вишів, в одній тільки Москві 

близько ста навчальних закладів здійснюють підготовку фахівців для 

туристсько-готельного комплексу з вищою освітою, причому 80% з них – 

непрофільні. 

Усі навчальні заклади, що займаються підготовкою кадрів для сфери 

готельного господарства за програмами вищої професійної освіти, можна 

умовно розділити на п’ять категорій: 

– профільні вищі навчальні заклади, які виросли з курсів з підготовки 

фахівців, що існували раніше при ВЦРПС, „Інтуристі”, „Супутнику”, 

наприклад, РМАТ, Державна освітня установа міста Москви „Московський 

державний інститут індустрії туризму” (колишня Московська академія 

туристського і готельно-ресторанного бізнесу при Уряді Москви); 

– самостійні спеціалізовані вищі навчальні заклади, що займаються 

підготовкою кадрів тільки для сфери гостинності, наприклад, Міжнародний 

інститут готельного менеджменту та туризму (МІГМТ); 

– спеціалізовані факультети економічних та гуманітарних вищих 

навчальних закладів, наприклад, Факультет готельно-ресторанної, туристичної 

та спортивної індустрії Російського економічного університету 
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ім. Г. В. Плеханова; Факультет міжнародних відносин та туризму при 

Московському гуманітарному університеті; 

– новостворені інститути туризму в складі великих академій і 

університетів, наприклад, Інститут управління на транспорті, у сфері туризму 

та міжнародного бізнесу Державного університету управління, Інститут 

готельного бізнесу та туризму Російського державного університету дружби 

народів та інші; 

– відкриття спеціальностей підготовки кадрів для підприємств готельного 

господарства в деяких непрофільних вищих навчальних закладах, наприклад, 

Московський державний лінгвістичний університет, Московський державний 

університет шляхів сполучення, Південний федеральний університет та інші. 

Розгалужена система вищих навчальних закладів, за думкою науковців та 

провідних фахівців готельної галузі, не завжди відповідає сучасним вимогам 

розвитку готельної індустрії та якісній підготовці фахівців, а саме: відсутні 

практичні навички; відзначається недостатнє знання іноземних мов; має місце 

низька професійна підготовка і т. п.  

До того ж кількість вишів перевищує потреби галузі у фахівцях з вищою 

освітою, адже частка адміністративно-управлінського персоналу становить не 

більше 15% від загального числа працівників, зайнятих у готельному 

господарстві. Решта припадає на обслуговуючий і технічний персонал [177, 

с. 44 – 46]. 

Для російського готельного господарства властива підвищена частка 

співробітників з вищою освітою в загальному штаті готельних підприємств. 

Часто навіть покоївки готелів мають вищу освіту. Це аж ніяк не пов’язано з 

престижністю готельних професій. Швидше навпаки, цю тенденцію можна 

пояснити структурними перебудовами на ринку праці, низьким рівнем 

заробітної плати в окремих галузях, а також незатребуваністю фахівців у своїй 

професійній галузі. 

Післявишівська освіта – підготовка кандидатів і докторів наук 

реалізується у вищих навчальних закладах. Значна кількість кандидатських 
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дисертацій з готельної проблематики захищається з економічних і педагогічних 

спеціальностей. 

Додаткова професійна освіта в готельному господарстві організована 

відповідно до Федерального закону „Про освіту в Російській Федерації” [136], 

реалізується за додатковими професійними програмами (програми підвищення 

кваліфікації та програми професійної перепідготовки). На сьогоднішній день ця 

ланка освіти досить добре опрацьована та представлена низкою освітніх 

програм різної тривалості та орієнтованих на різний контингент слухачів. 

При Департаменті освіти міста Москви в цей час акредитовані 11 освітніх 

установ (зокрема середні навчальні заклади, курси та центри з підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів тощо), які реалізують програми галузевої 

додаткової освіти. 

Крім цього, підвищенням кваліфікації та перепідготовкою кадрів для ТГК 

займається також низка вищих навчальних закладів: Московський державний 

університет імені М. В. Ломоносова, ДОУ ВПО міста Москви „Московська 

академія туристського і готельно-ресторанного бізнесу (інститут) при Уряді 

Москви”, РМАТ та ін. Їх цінність полягає в тому, що вони максимально 

наближені до вимог життя й у більшості випадків нетривалі. 

Водночас фахівці готельного господарства відзначають недостатній 

рівень опрацювання таких форм додаткової професійної освіти, як 

короткострокові тренінги, стажування, майстер-класи. Істотною прогалиною в 

системі додаткової професійної освіти є незначна кількість програм, 

орієнтованих на осіб, які мають початкову та середню професійну освіту 

(покоївок, портьє, адміністраторів і т. п.).  

Також є доцільним більш широке застосування модульної системи 

підвищення кваліфікації, яка дозволяє роботодавцю навчати своїх 

співробітників без відриву від виробництва й формувати навчальні програми 

для своїх працівників відповідно до потреб конкретного підприємства, 

включаючи в них тільки необхідні теми. 
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Наступним елементом у структурі професійної освіти в готельному 

господарстві є стандарти, відповідно до яких здійснюють підготовку фахівців 

сфери готельного бізнесу. 

На початку 2002 року в системі професійної освіти в готельному 

господарстві Російської Федерації діяли стандарти початкової, середньої й 

вищої ланки. 

Перші стандарти середньої професійної освіти, за якими почали вести 

підготовку вузькопрофільних фахівців для готельного господарства, з’явились 

у 2002 році та на сьогодні нараховують три покоління (див. додаток Ж).  

Підготовка фахівців для готельного господарства в системі вищої 

професійної освіти в цей час ведеться за трьома державними освітніми 

стандартами. 

Першим є державний освітній стандарт вищої професійної освіти 

спеціальності 230500 (100103.65) „Соціально-культурний сервіс та туризм”, 

спеціалізація „Готельний сервіс” [32]. Зазначений стандарт діяв до 2011 р., коли 

у зв’язку з переходом на багаторівневу систему вищої професійної освіти набір 

на спеціальність „Соціально-культурний сервіс та туризм” було припинено. 

У 2010 році, згідно з принципами Болонської декларації, набір до вишів 

почали здійснювати за Федеральним державним освітнім стандартом (ФДОС), 

який визначав уже не спеціальності, а напрями підготовки (бакалавріат і 

магістратура) – 101100 „Готельна справа” [209; 210]. У межах цього напряму 

Навчально-методичне об’єднання з освіти в галузі сервісу та туризму 

рекомендує профілі: готельна діяльність, ресторанна діяльність, санаторно-

курортна діяльність.  

У 2013 році затверджено новий ФДОС вищої освіти за напрямом 

підготовки 43.03.03 „Готельна справа” (рівень бакалавріату) з присвоєнням 

кваліфікації академічного бакалавра й прикладного бакалавра [208] та 

Федеральний державний освітній стандарт вищої освіти за напрямом 

підготовки 43.04.03 Готельна справа (рівень магістратури) з присвоєнням 

кваліфікації магістра [143]. 
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Також активно ведеться підготовка фахівців для готельного господарства 

за державними освітніми стандартами непрофільних напрямів підготовки. 

Серед найбільш затребуваних у підготовці кадрів для готельних підприємств 

назвемо „Менеджмент організації” (спеціалізації „Менеджмент у туризмі та 

готельному господарстві”, „Готельний та туристичний бізнес”, „Менеджмент 

гостинності”, „Менеджмент гостинності та технологій харчування” та інші), 

„Економіка й управління на підприємстві” (спеціалізації „Економіка на 

підприємствах ресторанно-готельного бізнесу”, „Економіка та управління 

готельним господарством” та інші), „Державне та муніципальне управління” 

(спеціалізації „Готельний та туристичний бізнес”, „Менеджмент у туризмі та 

готельному господарстві” та інші). Ці спеціалізації універсальні й не мають 

вузької спеціалізації, що призводить до низької якості підготовки майбутніх 

фахівців готельного господарства.  

Зміст стандартів ми детально проаналізуємо пізніше. Зараз тільки 

відмітимо, що на цей момент російська система підготовки фахівців готельного 

господарства переживає перехідний період від стандартів когнітивно 

зорієнтованої парадигми до стандартів компетентнісно зорієнтованої 

парадигми освіти. 

У цей час активно утворюються нові наукові, науково-методичні та 

методичні установи, науково-виробничі підприємства, що допомагають 

формувати повноцінну систему професійної освіти в туристській галузі. 

Відмітимо, що самостійні організації, які безпосередньо займаються питаннями 

створення якісної системи професійної освіти тільки в готельному 

господарстві, сьогодні відсутні. Питання щодо готельного господарства 

вирішуються в рамках діяльності туристичних об’єднань.  

Розглянемо навчально-методичні об’єднання, що відіграють важливу 

роль у створенні якісної системи професійної освіти.  

З 2000-х років у Росії функціонували два навчально-методичні 

об’єднання (НМО) з туризму: секція готельного та туристського бізнесу НМО 

вищих навчальних закладів Російської Федерації з освіти в галузі менеджменту, 
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у діяльності якого брали участь більше 20 ВНЗ, та НМО з освіти в галузі 

соціально-культурного сервісу й туризму при столичному Університеті сервісу 

(Інститут туризму та гостинності) [19, с. 41]. 

З 2005 року активно функціонує НМО навчальних закладів РФ в освіті в 

галузі сервісу й туризму Міністерства освіти та науки РФ [132]. До цього часу 

воно діяло як Навчально-методичне об’єднання в освіті в галузі сервісу 

Московського державного університету сервісу, що було утворене в 1988 р. За 

цим об’єднанням закріплені, зокрема, і спеціальності вищої та середньої 

професійної освіти в туризмі та готельному господарстві, воно вирішує питання 

навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців сфери 

туризму та його якості, затверджує програми підвищення кваліфікації й 

підготовки кадрів, організовує процес переходу на нові стандарти тощо.  

Науковці робили спроби об’єднатися, здебільшого, з метою вирішення 

проблем навчально-методичного забезпечення навчального процесу. До 

об’єднань цього типу відносимо: 

– Міжнародну туристську академію (МТА) (2005 р.). Головною метою 

цього об’єднання є встановлення прямих міжнародних контактів і зв’язків із 

зарубіжними науковими, навчальними організаціями та громадськими 

формуваннями, розроблення комплексних програм і проектів розвитку туризму, 

рекреації та готельного господарства з урахуванням російського й зарубіжного 

досвіду.  

На сьогодні МТА займається організацією міжнародних, національних, 

регіональних науково-практичних конференцій, семінарів; вивченням, 

узагальненням і поширенням відомостей про здобутки світової та вітчизняної 

науки й практики; бере участь у розробці навчальних планів і програм, 

підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації кадрів у галузі туризму та 

готельному бізнесі; здійснює рекламну та інформаційно-видавничу діяльність 

тощо [118].  

− Асоціацію ВНЗ туризму та сервісу Росії (2008 р.), що була створена з 

метою об’єднання зусиль закладів професійної освіти з підвищення якості 
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підготовки фахівців для сфери туризму та готельного господарства. До 

асоціації входить 10 вищих навчальних закладів [10], які спільно організовують 

наукові конференції, семінари, надають послуги підвищення кваліфікації та ін.  

Як бачимо, інтерес до різних аспектів функціонування готельного 

бізнесу, зокрема й до підготовки фахівців для цієї сфери, проявляється не 

тільки з боку вищих навчальних закладів, а й різноманітних добровільних 

об’єднань, організацій, що здійснюють науково-дослідну роботу в різних 

напрямах. Проте збільшення кількості аналогічних організацій, зазвичай з 

подібними цілями, не дає бажаного результату, а лише породжує боротьбу за 

сфери впливу під час визначення державної політики розвитку галузі, змісту 

галузевих стандартів та іншого, утворюючи нездорову конкуренцію, яка не веде 

до покращення якості.  

Інша проблема в організації системи професійної освіти в готельному 

господарстві пов’язана з відсутністю організацій, що займалися б лише 

питаннями готельного господарства. Туристичні організації приділяють 

недостатньо уваги проблемам, які пов’язані з організацією готельного бізнесу, 

підготовкою, перепідготовкою кадрів для готельних підприємств, що породжує 

сучасні проблеми цієї галузі.  

На цьому етапі чітко простежується створення системи професійної 

освіти в готельному господарстві та розвиток її складників: збільшується 

мережа навчальних закладів професійної освіти з філіями по всій території 

країни; підготовка фахівців реалізується в системі допрофесійної, початкової, 

середньої та вищої професійної освіти; гарно розвинена післявишівська 

підготовка – аспірантура та докторантура, підвищення кваліфікації та 

перепідготовка кадрів; з’являються вузькопрофільні напрями підготовки та 

спеціальності; активно розробляються освітні стандарти; починають 

функціонувати наукові та навчально-методичні об’єднання; структура та зміст 

підготовки кадрів приводиться відповідно до сучасних потреб готельного ринку 

праці. Це все, безперечно, сприяло становленню системи готельної освіти, але 
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говорити про ідеальну систему ще зарано – її елементи та взаємозв’язки між 

ними потребують подальшого вдосконалення. 

З 2010 р. – до теперішнього часу відбувається вдосконалення системи 

підготовки фахівців готельного господарства. Адже на цьому етапі ще 

залишаються проблеми надто широкої мережі навчальних закладів, які 

розташовані непропорційно та без урахування потреб регіонів; удосконалення 

освітніх стандартів підготовки фахівців готельного господарства, їх узгодження 

з професійними стандартами та потребами готельної галузі; створення 

добровільних об’єднань, організацій, які б проводили науково-дослідну роботу 

в різних напрямах тільки готельної галузі тощо. 

Отже, становлення системи професійної освіти в готельному господарстві 

в Росії відбувалося досить повільно, стримувалося об’єктивними чинниками і в 

її розвитку можна виділити кілька періодів:  

1) дореволюційний – охоплює значний проміжок часу: від часу відкриття 

перших готелів та набору до них персоналу – до жовтня 1917 року, під час 

якого підготовка фахівців для готелів становила безсистемну освіту, сутність 

якої полягала лише в учнівстві. Характерними її рисами були орієнтація на 

європейський рівень обслуговування (про наявність стандартів у Європі можна 

говорити лише умовно) та на потреби споживача;  

2) радянський період (1917 – 1991 рр.) для розвитку готельного 

господарства був складним і неоднозначним. У ньому було виділено два етапи. 

Для першого етапу (1917 – 1952 рр.) характерні: невизнання особливостей 

роботи в закладах розміщення, відсутність галузевої підготовки кадрів, утрата 

традицій гостинності дореволюційної Росії, пріоритетність у вивченні 

технологічного процесу роботи готельного підприємства тощо. Другий етап 

(1952 – 1990 рр.) характеризується: організацією низки навчально-курсових 

комбінатів, факультетів, курсів з підготовки кадрів для готельно-ресторанної 

системи; розвиненою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців; підпорядкованістю навчальних закладів різним міністерствам, 

відомствам та жорстким контролем з їхнього боку; існуванням подвійних 
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стандартів у підготовці кадрів; відсутністю єдиної програми підготовки; 

домінантою теоретичних знань;  

3) новітній період (1991 – по теперішній час) – охоплює формування в 

Російській Федерації власної системи професійної освіти в готельному 

господарстві. Цей період розділено на три етапи: 1991 – 2000 рр. – етап 

реорганізації радянської системи підготовки фахівців готельного господарства; 

2000 – 2010 рр. – становлення системи підготовки фахівців готельного 

господарства та 2010 р. – до теперішнього часу – удосконалення системи 

підготовки фахівців готельного господарства. Зауважимо, що існуюча система 

неідеальна: мережа, галузеві освітні стандарти, наукові, навчально-методичні 

об’єднання і т. п. потребують подальшого вдосконалення та встановлення 

ефективного взаємозв’язку між ними. 

 

2.2. Зміст підготовки фахівців готельного господарства в Російській 

Федерації 

 

На сучасному етапі розвитку готельного господарства проблема 

підвищення ефективності та якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

для цієї галузі є однією з ключових. У зв’язку з цим створення нових освітніх 

стандартів, оновлення й перегляд навчальних планів та програм є 

першочерговими завданнями у вирішенні цієї проблеми.  

Найбільший досвід формування змісту професійної освіти в готельному 

господарстві, порівняно з країнами колишнього СРСР, має Російська 

Федерація. Перші галузеві освітні стандарти для підготовки фахівців 

готельного господарства були введені в систему нормативно-правового 

забезпечення освіти в 1996 р. З того часу (майже двадцять років) змінилося три 

покоління стандартів. 

Періодично поновлюваний процес розробки освітніх стандартів 

професійної освіти, з одного боку, відповідав вимогам російського 

законодавства, а з іншого, – був та є наслідком інтенсивності змін сучасного 
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готельного господарства, що цілком закономірно: галузева система освіти 

залежить і від стану системи професійної освіти держави, і від функціонування 

галузі.  

Генезу трьох поколінь стандартів підготовки фахівців готельного 

господарства ми розглянули в попередньому підрозділі. Тому зараз зупинимось 

на детальному аналізі змісту стандартів середньої та вищої професійної освіти 

останнього покоління. 

З 2010 року російська професійна освіта в готельному господарстві 

перейшла на освітні стандарти нового типу – стандарти третього покоління 

(ФДОС ІІІ), які передбачали серйозні перебудови діяльності всієї системи 

професійної освіти, переосмислення її цілей, цінностей, змісту та технологій, 

оновлення свідомості учасників освітнього процесу [141; 209; 210].  

Проте не встигли навчальні заклади реорганізувати освітній процес 

відповідно до цих стандартів (ФДОС ІІІ), як у 2013 – 2014 роках вони були 

переглянуті та перероблені (ФДОС ІІІ+) на основі модульно-компетентнісного 

підходу. Сподівалися, що це забезпечить діалог між готельною індустрією та 

освітою. 

У результаті фахівців готельного господарства з середньою професійною 

освітою в Російській Федерації з 2014 року готують за спеціальністю 43.02.11 

„Готельний сервіс” відповідно до ФДОС середньої професійної освіти (ФДОС 

СПО ІІІ+), затвердженого Міністерством освіти і науки країни 7 травня 2014 р. 

№ 475 [144]. 

Право на реалізацію програми підготовки фахівців середньої ланки за 

спеціальністю 43.02.11 „Готельний сервіс” має освітня організація за наявності 

відповідної ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Законом допускається 

мережева форма реалізації програми підготовки фахівців середньої ланки з 

використанням ресурсів кількох освітніх організацій.  

Навчальні заклади, які реалізують програми підготовки фахівців з 

середньою професійною освітою для готельного господарства, набір 

абітурієнтів здійснюють на базі основної та середньої загальної освіти на очно-
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заочну й заочну форми навчання. Також передбачено впровадження 

електронного навчання та дистанційних освітніх технологій для інвалідів та 

осіб з обмеженими можливостями здоров’я. При цьому реалізуються два види 

підготовки – базова та поглиблена, лише остання дає можливість продовжити 

навчання у ВНЗ за скороченим терміном. Після закінчення навчання 

випускники отримують кваліфікацію менеджера. 

Для фахівців із середньою професійною освітою визначено перелік 

загальних компетенцій, якими вони повинні володіти і які мають бути 

сформовані в студента в процесі вивчення навчальних дисциплін і професійних 

модулів. Це здатність: 

– розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

виявляти до неї стійкий інтерес; 

– організовувати власну діяльність, вибирати типові методи та способи 

виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість; 

– приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за 

них відповідальність; 

– здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для 

ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного 

розвитку; 

– працювати в колективі та в команді, ефективно спілкуватися з колегами, 

керівництвом, споживачами; 

– самостійно визначати завдання професійного та особистісного 

розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення 

кваліфікації. 

Крім загальних компетенцій, для кожної спеціальності визначалися з 

огляду на сферу, предмет та види майбутньої професійної діяльності 

професійні компетенції. Сфера професійної діяльності майбутніх менеджерів 

готельного господарства пов’язана відповідно до стандарту з організацією 

обслуговування в готелях, туристичних комплексах та інших засобах 

розміщення. Об’єктами їх професійної діяльності є організація процесу надання 
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послуг; запити споживачів готельного продукту; процес надання послуг; 

технології формування, просування та реалізації готельного продукту; засоби 

праці: оргтехніка, правові, нормативні та облікові документи; первинні трудові 

колективи.  

Види професійної діяльності менеджерів визначаються залежно від виду 

підготовки. Базова підготовка передбачає бронювання готельних послуг; 

прийом, розміщення й виписку гостей; організацію обслуговування гостей у 

процесі проживання; продаж готельного продукту; виконання робіт за однією 

або кількома професіями робітників, посад службовців (покоївка, адміністратор 

готелю/будинку відпочинку, портьє). Поглиблена підготовка менеджера 

передбачає також управління персоналом [211]. 

Звідси встановлені такі професійні компетенції: 

ПК 1. Бронювання готельних послуг: приймати замовлення від 

споживачів і оформляти його; бронювати та вести документацію; інформувати 

споживача про бронювання. 

ПК 2. Прийом, розміщення й виписка гостей: приймати, реєструвати та 

розміщувати гостей; надавати гостю інформацію про готельні послуги; брати 

участь в укладанні договорів про надання готельних послуг; забезпечувати 

виконання договорів про надання готельних послуг; проводити розрахунки з 

гостями, організовувати від’їзд і проводи гостей; координувати процес нічного 

аудиту та передачі справ після закінчення зміни. 

ПК 3. Організація обслуговування гостей у процесі проживання:  

організовувати та контролювати роботу обслуговуючого й технічного 

персоналу господарської служби при наданні послуги розміщення, додаткових 

послуг, прибирання номерів і службових приміщень; організовувати та 

виконувати роботу з надання послуг харчування в номерах (room-service); вести 

облік обладнання та інвентарю готелю: створювати умови для забезпечення 

збереження речей і цінностей клієнтів. 

ПК 4. Продажі готельного продукту: виявляти попит на готельні послуги; 

формувати попит і стимулювати збут; оцінювати конкурентоспроможність 
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готельних послуг, що надаються; брати участь у розробці комплексу 

маркетингу. 

ПК 5. Управління персоналом (для поглибленої підготовки): брати участь 

в укомплектуванні готелю працівниками необхідних професій, спеціальностей і 

кваліфікації; оформляти та розробляти кадрову документацію готелю на основі 

типової; брати участь у заходах з адаптації нових співробітників; брати участь в 

організації та проведенні заходів з підвищення кваліфікації обслуговуючого та 

технічного персоналу готелю; оцінювати професійну компетентність 

працівників різних служб готелю. 

ПК 6. Виконання робіт за однією або кількома професіями робітників, 

посад службовців. 

Отже, професійні компетенції поглибленої підготовки менеджерів 

відрізняються від професійних компетенцій базової підготовки тільки тим, що 

перші забезпечують підготовку фахівців ще й до управління персоналом. Але 

не можна стверджувати, що це слугує фундаментом для подальшого навчання 

за скороченим терміном. 

Відповідно до визначених загальних та професійних компетенцій 

формувався зміст професійної підготовки фахівців готельного господарства.  

Вимоги до структури програми підготовки фахівців середньої ланки 

(ППФСЛ) за спеціальністю 43.02.11 „Готельний сервіс” передбачають вивчення 

таких навчальних циклів [211]: 

 загального гуманітарного та соціально-економічного; 

 математичного й загального природничо-наукового; 

 професійного; 

і розділів: 

 навчальна практика; 

 виробнича практика (за профілем спеціальності); 

 виробнича практика (переддипломна); 

 проміжна атестація; 
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 державна (підсумкова) атестація (підготовка та захист випускної 

кваліфікаційної роботи). 

Обов’язкова частина ППФСЛ за навчальними циклами становить близько 

70% від загального обсягу часу, відведеного на їх освоєння. Варіативна частина 

(30%) дає можливість розширення та (або) поглиблення підготовки, яка 

визначається змістом обов’язкової частини, отримання додаткових 

компетенцій, умінь і знань, необхідних для забезпечення 

конкурентоспроможності випускника відповідно до запитів регіонального 

ринку праці та можливостями продовження освіти. Дисципліни, 

міждисциплінарні курси та професійні модулі варіативної частини 

визначаються освітньою організацією. 

Загальний гуманітарний та соціально-економічний (становить 15%), 

математичний і загальний природничо-науковий цикли (становить близько 5%) 

складаються з навчальних дисциплін. 

Професійний навчальний цикл (становить близько 50%) складається із 

загальнопрофесійних дисциплін (18%) та професійних модулів (32%) 

відповідно до видів діяльності. До складу професійного модуля входить один 

або кілька міждисциплінарних курсів. При освоєнні професійних модулів 

проводяться навчальна та (або) виробнича практика (за профілем 

спеціальності). 

Як бачимо, найбільший обсяг часу виділено на вивчення дисциплін 

професійного циклу, значно менше уваги приділяли дисциплінам загального 

гуманітарного й соціально-економічного циклу, ще менше – математичного й 

загального природничо-наукового.  

Зауважимо, що, порівняно зі стандартами 2002 року, на дисципліни 

загального гуманітарного й соціально-економічного, математичного й 

загального природничо-наукового циклів зменшено кількість годин на 28%. 

Професійний навчальний цикл збільшився майже на 22%. Загалом час, 

відведений на теоретичне навчання, зменшився приблизно на 14%. До 
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порівняння бралися основні професійні освітні програми [33] та ППФСЛ [211] 

базової підготовки фахівців з однаковим терміном навчання. 

У нових стандартах відсутня математика, кілька економічних дисциплін, 

право та ін., натомість значну увагу приділено освоєнню технологій різних 

видів професійної діяльності. 

Аналіз питомої ваги трудомісткості циклів і розділів у загальному обсязі 

підготовки фахівців середньої ланки, співвідношення варіативної та 

обов’язкової частин в кожному циклі виявило вельми низьку питому вагу 

циклів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, математичних і 

природничо-наукових дисциплін, що свідчить про „дефундаменталізацію” 

змісту підготовки фахівців готельного господарства й пов’язане з цим 

посилення ролі та місця прикладного знання. 

Професійний цикл базової підготовки містить шість загальнопрофесійних 

дисциплін і чотири професійні модулі, тоді як поглиблена підготовка має вісім 

загальнопрофесійних дисциплін і п’ять професійних модулів. Кожна 

дисципліна впливає на формування кількох компетенцій, кожна з яких 

формується під впливом кількох дисциплін. Тому в ППФСЛ особливу увагу 

приділено розробці модулів у вигляді інтегрованої групи дисциплін, які будуть 

відповідати за формування відповідних компетенцій, тим самим утворюючи 

міждисциплінарний характер підготовки з різноманітним змістом 

міжпредметних зв’язків. 

Міжпредметний зміст освіти сприяє подоланню замкнутості, 

самодостатності навчальних предметів, створюються умови для формування 

цілісної професійної картини світу в студентів.  

Кожен професійний модуль визначає вимоги не тільки до вмінь і знань, а 

й до практичного досвіду, відповідно, у ФДОС СПО ІІІ+ уже прописані 

конкретні дидактичні одиниці практичного досвіду, що є ключовою 

відмінністю від стандартів інших поколінь. 
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Зауважимо, що при визначенні структури ППФСЛ і трудомісткості її 

освоєння застосовується система залікових одиниць, причому одна залікова 

одиниця відповідає 36 академічним годинам.  

Нормативний термін отримання СПО за ППФСЛ базової підготовки 

становить 95 тижнів, тоді як поглибленої – 147, тобто програми підготовки 

фахівців середньої ланки базової підготовки та програми підготовки фахівців 

середньої ланки поглибленої підготовки повинні значно відрізнятися. Для  

цього порівняємо їхню структуру та обсяг навчальних циклів (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Порівняння нормативного терміну засвоєння програм підготовки фахівців 

середньої ланки базової та поглибленої підготовки 

Назва циклів Усього максимального 

навчального 

навантаження 

студента 

Із них годин обов’язкових 

навчальних занять 

Базова 

підготовка 

Поглиблена 

підготовка 

Базова 

підготовка 

Поглиблена 

підготовка 

Обов’язкова частина 

навчальних циклів 

ППФСЛ 

2052 3456 (68%) 1368 2304 (68%) 

Загальний гуманітарний і 

соціально-економічний 

навчальний цикл 

468 762 (63%) 312 508 (63%) 

Математичний і загальний 

природничо-науковий 

цикл 

138 186 (35%) 92 124 (35%) 

Професійний навчальний 

цикл, зокрема: 

• загальнопрофесійні 

дисципліни 

• професійні модулі 

1446 

 

528 

 

918 

2508 (73%) 

 

750 (42%) 

 

1758 (92%) 

964 

 

352 

 

612 

1672 (73%) 

 

500 (42%) 

 

1172 (92%) 

Варіативна частина 

циклів ППФСЛ 

864 1458 (69%) 576 972 (69%) 

Усього годин навчання за 

циклами ППФСЛ 

2916 4914 (69 %) 1944 3276 (69%) 

Навчальна й виробнича 

практика 

15 тижнів 18 тижнів 

(20 %) 

  

Виробнича практика 

(переддипломна) 

4 тижні 4 тижні   

* у дужках указано, на скільки відсотків зріс обсяг навчального навантаження. 
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З таблиці видно, що збільшення додаткового навчального часу, 

відведеного для поглибленої підготовки, відбулося в усіх навчальних циклах. 

Значне зростання годин передбачено на вивчення професійного модуля, що 

пояснюється введенням додаткового професійного модуля – „Управління 

персоналом”.  

Обсяги годин обов’язкових навчальних занять визначено стандартом 

лише для дисциплін загального гуманітарного та соціально-економічного 

навчального циклу. 

Так, обов’язковими для вивчення дисциплінами базової та поглибленої 

підготовки є „Основи філософії” (48 годин), „Історія” (48 годин), „Безпека 

життєдіяльності” (68 годин), що вивчалися в однаковому обсязі, та „Іноземна 

мова”, „Фізична культура”, обсяг яких у поглибленій підготовці збільшується із 

108 годин до 182; поглиблена підготовка доповнюється ще „Психологією 

спілкування” (48 годин).  

Навчальні заклади повинні з урахуванням рекомендованої ППФСЛ 

самостійно розробляти та затверджувати власні ППФСЛ відповідно до ФДОС 

СПО. Обов’язковою умовою є визначення специфіки навчального закладу з 

урахуванням спрямованості на задоволення потреб ринку праці та 

роботодавців. 

При формуванні ППФСЛ навчальні заклади мали право використовувати 

обсяг часу, відведений на варіативну частину навчальних циклів ППФСЛ, 

збільшуючи при цьому обсяг часу, відведений на дисципліни та модулі 

обов’язкової частини, або вводячи нові дисципліни й модулі відповідно до 

потреб роботодавців та специфіки діяльності навчальних закладів. При цьому 

навчальні заклади повинні чітко конкретизувати вимоги до результатів їх 

освоєння: компетенцій, практичного досвіду, знань і вмінь. 

У стандарті також зазначено, що реалізація ППФСЛ повинна 

забезпечуватися педагогічними кадрами з вищою освітою; навчально-

методичною документацією з усіх дисциплін, міждисциплінарних курсів і 

професійних модулів; матеріально-технічною базою, що забезпечує проведення 
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всіх видів лабораторних робіт і практичних занять, дисциплінарної, 

міждисциплінарної та модульної підготовки, навчальної практики тощо.  

Оцінка якості підготовки випускників здійснюється за двома основними 

напрямами: оцінка рівня освоєння дисциплін та оцінка компетенцій фахівців. 

Отже, стандарти ФДОС СПО ІІІ+ зумовили переосмислення цілей, пошук 

оптимальних способів формування професійних компетентностей фахівців 

готельного сервісу, визначення чітких результатів підготовки. Обов’язковою 

умовою цих стандартів є визначення специфіки навчального закладу з 

урахуванням спрямованості на задоволення потреб ринку праці та 

роботодавців.  

Визначено перелік загальних і професійних компетенцій й зазначено, що 

їхній розвиток має відбуватися при освоєнні всіх навчальних дисциплін і 

професійних модулів. Стандарт, як і раніше, передбачив отримання базової та 

поглибленої підготовки, різниця між якими полягає в збільшенні нормативного 

терміну отримання СПО для поглибленої підготовки за рахунок збільшення 

кількості загальнопрофесійних дисциплін і професійних модулів та часу, 

відведеного на практики. Загалом середня професійна освіта в готельному 

господарстві Росії близька за своїм змістом та організацією до нижчої ланки 

професійної освіти в європейських країнах.  

Перший досвід уведення до вищої професійної освіти вузькопрофільної 

спеціальності для підготовки фахівців готельного господарства відбувся тільки 

у 2010 році з упровадження напряму підготовки 101100 „Готельна справа”. До 

цього, як уже зазначалося раніше, фахівців для цієї галузі готували в рамках 

багатопрофільної спеціальності „Соціально-культурний сервіс і туризм” 

(1994 р.) [140] за спеціалізацією 230507 „Готельний сервіс”. 

У 2011 році, згідно з принципами Болонської декларації, набір до вишів 

почали здійснювати за державним освітнім стандартом третього покоління 

(ФДОС III) [143; 208], який визначав уже не спеціальності, а напрями 

підготовки (бакалавріат і магістратура) – 101100 „Готельна справа”. У рамках 

цього напряму Навчально-методичне об’єднання з освіти в галузі сервісу та 
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туризму рекомендує профілі: готельна діяльність, ресторанна діяльність, 

санаторно-курортна діяльність.  

Федеральний державний освітній стандарт вищої професійної освіти за 

напрямом підготовки 101100 „Готельна справа” (кваліфікація (ступінь) 

бакалавр) був затверджений наказом Міністерства освіти і науки Російської 

Федерації від 16 вересня 2010 № 936 [209]. А стандарт для магістрів за 

напрямом „Готельна справа” (кваліфікація (магістр) затверджено наказом від 14 

січня 2011 № 11 [210]. Це були стандарти третього покоління, які діяли менше 

трьох років.  

На зміну їм прийшли Федеральний державний освітній стандарт вищої 

освіти (ФДОС ВО ІІІ +) за напрямом підготовки 43.03.03 Готельна справа 

(рівень бакалавріату) з присвоєнням кваліфікації академічного бакалавра та 

прикладного бакалавра [208] та Федеральний державний освітній стандарт 

вищої освіти за напрямом підготовки 43.04.03 Готельна справа (рівень 

магістратури) з присвоєнням кваліфікації магістра [143]. 

Проаналізуємо детально основні положення зазначених стандартів.  

Основна зміна ФДОС ВО ІІІ + стосується поділу бакалавріату на 

академічний та прикладний. Прикладний бакалавріат упроваджується у вищу 

освіту відповідно до державної програми Російської Федерації „Розвиток освіти 

на 2013 – 2020 рр.” [38] та передбачає використання практико зорієнтованих 

освітніх програм. 

Провівши порівняльний аналіз академічного та прикладного бакалавріату 

відповідно до ФДОС 43.03.03 „Готельна справа” (див. додаток З), наголосимо, 

що для них виділена однакова сфера професійної діяльності, тоді як об’єкти та 

види професійної діяльності визначені для них окремо: до „академічного 

бакалавру” належать проектна, організаційно-управлінська та науково-дослідна 

діяльність; „прикладного бакалавру” – виробничо-технологічна та сервісна. 

У результаті освоєння програми бакалавріату у випускника повинні бути 

сформовані 8 загальнокультурних (ЗК), 3 загальнопрофесійних (ЗПК), 9 

професійних (ПК) або 5 професійно-прикладних компетенцій (ППК). 
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Компетенції загальнокультурні та загальнопрофесійні для академічного 

та прикладного бакалавріатів спільні, а професійні компетенції академічного 

бакалавріату та професійно-прикладні прикладного бакалавріату відповідають 

меті та видам їхньої професійної діяльності, а отже, різні.  

Зробивши зіставлення професійних завдань та компетенцій, ми дійшли 

думки, що логічно було б внести певні корективи: 

 дві ППК з виробничо-технологічної діяльності та сервісної 

діяльності можна сформулювати як одну: готовність застосовувати сучасні 

технології готельної діяльності для формування та надання готельного 

продукту, що відповідає вимогам споживачів, та віднести його до виробничо-

технологічної діяльності; 

 готовність до застосування інноваційних технологій у готельній 

діяльності та нових форм обслуговування споживачів (ПК-9) віднести до 

науково-дослідницької діяльності, а не виробничо-технологічної тощо.  

Разом з тим виділення професійних завдань і компетенцій дало уявлення 

про зміст професійної підготовки та результати освоєння програм підготовки. 

Академічного бакалавра готують до розробки проектів у готельній діяльності 

на основі сучасних інноваційних технологій (проектування готельного 

продукту, технологічних процесів, готелів та засобів розміщення); планування, 

організації та оцінки виробничо-технологічної діяльності готелів; координації 

та контролю діяльності готелів й інших засобів розміщення та їх функційних 

підрозділів; здійснення науково-дослідної діяльності в напрямі збору, аналізу та 

узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду готельної діяльності; 

моніторингу готелів та інших засобів розміщення; адаптації інноваційних 

технологій до діяльності готелів та інших засобів розміщення. 

Зміст професійної підготовки та результати освоєння програм підготовки 

прикладного бакалавру охоплюють формування системи функційних 

(технологічних, інформаційних, трудових та ін.) процесів у готелях та інших 

засобах розміщення й оцінку їх якості з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій у готельній діяльності; 
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забезпечення якості надання готельного продукту різним категоріям і групам 

споживачів через дотримання персоналом стандартів, правових і нормативних 

документів діяльності готелів та інших засобів розміщення; вибір оптимальних 

технологічних процесів готельної діяльності, що відповідають запитам 

споживачів. 

У стандарті зазначено, що при проектуванні програми бакалавріату 

освітня організація зобов’язана включити в набір необхідних результатів 

освоєння програми бакалавріату всі зазначені в програмі загальнокультурні та 

загальнопрофесійні, а також професійні або професійно-прикладні компетенції, 

віднесені до зазначених видів професійної діяльності. Цей набір компетенцій 

може доповнюватись з урахуванням орієнтації програми на конкретні галузі 

знання та (або) види діяльності. 

Структура програми бакалавріату має істотні відмінності від попередніх 

програм і складається з обов’язкової частини (базова) та частини, що 

формується учасниками освітніх відносин (варіативна). Це забезпечує 

можливість реалізації програм бакалавріату, що мають різну спрямованість 

(профіль) освіти в межах одного напряму підготовки (далі – профіль програми). 

Програма бакалавріату має такі блоки: 

Блок 1 „Дисципліни (модулі)”, який включає дисципліни (модулі), що 

належать до базової частини програми, і дисципліни (модулі), що належать до її 

варіативної частини. 

Блок II „Практики”, який у повному обсязі належить до базової частини 

програми. 

Блок III „Державна підсумкова атестація”, який у повному обсязі 

належить до базової частини програми. 

Структура програми бакалавріату за напрямом підготовки 43.03.03 

„Готельна справа” із зазначенням обсягу програм академічного та прикладного 

бакалавріату в залікових одиницях представлена в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Структура програми бакалавріату за напрямом підготовки 43.03.03 

„Готельна справа” [208] 

Структура програми 

бакалавріату 

Обсяг програми бакалавріату в залікових 

одиницях 

Програма 

бакалавріату з 

присвоєнням 

кваліфікації 

„академічний 

бакалавр” 

Програма 

бакалавріату з 

присвоєнням 

кваліфікації  

„прикладний 

бакалавр” 

Блок 1 Дисципліни (модулі) 213−216 201−207 

Базова частина 90−111 78−102 

Варіативна частина   

Блок 2 Практики  15−21 24−33 

Блок 3 Державна підсумкова 

атестація  

6−9 6−9 

Обсяг програми бакалавріату 240 

 

З таблиці видно, що програма бакалавріату з присвоєнням кваліфікації 

„академічний бакалавр” спрямована більше на теоретичну підготовку, про що 

свідчить більша кількість залікових одиниць на вивчення дисциплін (модулів), 

ніж їх відведено для „прикладного бакалавра”, що підтверджує 

фундаментальність першого. Тоді як останній має перевагу в залікових 

одиницях, виділених на практики, що свідчить про практико-орієнтованість 

„прикладного бакалавріату”. 

У стандарті визначені обов’язкові для освоєння дисципліни (модулі) 

базової частини Блоку 1: „Філософія”, „Історія”, „Іноземна мова”, „Безпека 

життєдіяльності”. Відмітимо, що за стандартом обсяг, зміст та порядок 

реалізації зазначених дисциплін (модулів) визначаються освітньою 

організацією самостійно. Обсяг годин у стандарті зазначено лише для 

дисциплін (модулів) „Фізична культура” в обсязі не менше 72 академічних 

годин (2 залікові одиниці) та „Прикладна фізична культура” в обсязі не менше 

328 академічних годин. Причому „Фізична культура” може реалізовуватись у 

формі лекцій, семінарських, методичних занять, а також занять з прийому 
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нормативів фізичної підготовленості; „Прикладна фізична культура” – у формі 

практичних занять для забезпечення фізичної підготовленості студентів, 

зокрема професійно-прикладного характеру, і рівня фізичної підготовленості 

для виконання ними нормативів фізичної підготовленості. 

Дисципліни (модулі), що належать до варіативної частини програми 

бакалаврі ату, визначаються освітньою організацією самостійно та діляться на 

обов’язкові дисципліни й дисципліни за вибором. Дисципліни (модулі) 

варіативної частини програми бакалавріату формують профіль програми 

підготовки. 

Кількість годин, відведених на заняття лекційного типу, загалом по Блоку 

1 „Дисципліни (модулі)” має становити не більше 50% від загальної кількості 

годин аудиторних занять, відведених на реалізацію цього блоку для програм 

бакалавріату з присвоєнням кваліфікації „академічний бакалавр”, і не більше 

40% від загальної кількості годин аудиторних занять, відведених на реалізацію 

цього блоку для програм бакалавріату з присвоєнням кваліфікації „прикладний 

бакалавр”. 

Аналіз питомої ваги трудомісткості циклів і розділів у загальному обсязі 

підготовки бакалаврів, співвідношення варіативної та обов’язкової частин в 

кожному циклі виявило вельми низьку питому вагу циклів гуманітарних і 

соціально-економічних дисциплін, математичних і природничо-наукових 

дисциплін, як і в ППФСЛ, що ще раз підтверджує „дефундаменталізацію” 

змісту підготовки фахівців готельного господарства й пов’язане з цим 

посилення ролі та місця прикладного знання. 

У Блок 2 „Практики” входять навчальна та виробнича (зокрема 

переддипломна) практики. Переддипломна практика проводиться для 

виконання випускної кваліфікаційної роботи та є обов’язковою. 

Навчальна практика відповідно до видів професійної діяльності та 

спрямованості (профілю) спрямована на отримання первинних професійних 

умінь і навичок. Виробнича практика (зокрема переддипломна) відповідно до 

видів професійної діяльності та спрямованості проводиться в таких формах: 
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 практика з отримання професійних умінь і досвіду професійної 

діяльності (зокрема технологічна практика, педагогічна практика); 

 науково-дослідна робота;  

 виконавська практика. 

Кількість залікових одиниць, відведених на практики, порівняно з ФДОС 

ВПО 2010 року, значно збільшилася (з 12 – 15 з. о. до 15 – 21 з. о. для 

академічного бакалавру та 24 – 33 з. о. – прикладного бакалавру), що свідчить 

про орієнтацію професійної освіти на практико зорієнтоване навчання. 

У Блок 3 „Державна підсумкова атестація” входить захист випускної 

кваліфікаційної роботи (ВКР), включаючи підготовку до процедури захисту та 

саму процедуру захисту, а також підготовку та складання державного іспиту (за 

наявності). 

Розглянемо орієнтовний перелік обов’язкових дисциплін навчальних 

планів провідних вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 43.03.03 

„Готельна справа” та порівняємо його з навчальними планами попередніх 

поколінь. Результати порівняння представлено в додатку И. 

Значна кількість дисциплін відсутня в переліку раніше обов’язкових для 

вивчення дисциплін: російська мова та культура мовлення, основи соціальної 

держави, математика, інформатика, екологія, технології готельної діяльності, 

проектування готельної діяльності. Натомість з’явились нові дисципліни: 

право, основи енергозбереження та енергоефективності, інновації в сервісі та 

туризмі, управління людськими ресурсами, управління проектами, бізнес-

планування, соціально-економічна статистика, технологія та організація 

громадського харчування в готелі, туристське ресурсознавство. Частина 

дисциплін змінила назву: „Організація готельної справи” стала „Основами 

готельної справи”; „Технології готельної діяльності” – „Технологіями 

обслуговування в туризмі та гостинності”; „Готельний менеджмент” – 

„Менеджментом”; „Маркетинг готельного підприємства” – „Маркетингом” та 

інші, але змістовне наповнення дисциплін не змінилося. 

Загальна трудомісткість основної освітньої програми залишилась такою, 
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як і в попередніх ООП, та становить 240 залікових одиниць. 

Відзначимо, що базова частина Блоку 1 поєднала дисципліни 

гуманітарного, соціального та економічного циклу; частково професійного 

циклу. Дисципліни математичного й природничого циклу за цією ООП не 

ввійшли до обов’язкових дисциплін для вивчення. Значна кількість дисциплін 

професійного циклу перейшла до варіативної частини обов’язкових дисциплін 

для вивчення та представлена у вигляді інтегрованих груп дисциплін 

професійних модулів. 

Загалом визначити точно зміст ООП є неможливим, адже всі навчальні 

заклади, що здійснюють підготовку фахівців для готельного господарства, 

отримали можливість самостійно визначати значну кількість дисциплін базової 

частини та всі обов’язкові дисципліни варіативної, ураховуючи регіональні 

особливості, потреби ринку праці та вимоги роботодавців до майбутніх 

фахівців готельного господарства. 

В основному, освітні організації користуються переліком дисциплін, що 

були визначені ФДОС ВПО у 2010 році, додаючи до варіативної частини 

дисципліни, що відповідають регіональним особливостям. Інша частина 

навчальних закладів, скориставшись самостійністю у визначенні дисциплін, 

кардинально змінюють навчальні плани, поповнюючи їх специфічними 

дисциплінами (наприклад, „Концепції сучасного природознавства”, „Аспекти 

соціобіології та етнології у сфері гостинності”, „Основи соціальної держави”, 

„Соціальна практика” тощо). Освітні організації, що значний період часу 

здійснювали підготовку фахівців для туристичної діяльності, ввели у свої 

напрями підготовки „Готельну справу” й за відсутності відповідного 

навчально-методичного забезпечення використовують у навчальних планах 

значну кількість дисциплін туристського спрямування („Туристичні ресурси 

світу та регіону”, „Туристично-рекреаційне ресурсознавство”, „Географія 

туристських дестинацій країн світу” тощо).  

Отже, структура програми бакалавріату порівняно з попередніми 

стандартами докорінно змінилась і дає можливість реалізовувати програми 
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бакалавріату, що мають різну спрямованість (профіль) освіти в межах одного 

напряму підготовки. Основні зміни стосуються поділу бакалавріату на 

академічний і прикладний та, відповідно, змістовного наповнення підготовки за 

цими програмами. Аналіз професійних завдань і компетенцій дав уявлення про 

зміст професійної підготовки та результати освоєння програм підготовки 

академічного й прикладного бакалаврів. 

Академічного бакалавра готують до вирішення завдань, пов’язаних з 

проектною, організаційно-управлінською та науково-дослідною діяльністю в 

готельному господарстві. Ця кваліфікація націлює випускників на наукову, 

теоретичну й аналітичну роботу та дає змогу продовжити навчання за 

програмами магістратури. Тоді як зміст професійної підготовки та результати 

освоєння програм підготовки прикладного бакалавру охоплюють рішення 

виробничо-технологічних і сервісних завдань професійної діяльності. Тобто 

прикладний бакалавріат орієнтований на отримання серйозних теоретичних 

знань і одночасно поглибленої практичної підготовки майбутніх фахівців. 

Поява прикладного бакалавріату зумовлена запитами роботодавців та є 

спробою об’єднати теоретичну підготовку, що надає вища освіта, з практико 

зорієнтованою – із середньої освіти.  

В ООП бакалавріату відбулось зменшення обсягу навчального 

навантаження на вивчення фундаментальних дисциплін та посилення ролі й 

місця прикладних знань за рахунок збільшення кількості залікових одиниць, 

відведених на практики, що свідчить про орієнтацію професійної освіти на 

практико зорієнтоване навчання. 

Освітні установи самостійно обирають дисципліни для вивчення та 

представляють їх у вигляді інтегрованих груп дисциплін професійних модулів. 

Повноцінна вузькопрофільна магістерська підготовка фахівців готельного 

господарства розпочалась лише з прийняття у 2009 році ФДОС ВПО за 

напрямом підготовки 101100 „Готельна справа” кваліфікація магістра [210]. 

У 2013 році з’являється ФДОС ВО ІІІ+ за напрямом підготовки 43.04.03 

„Готельна справа”, який кардинально відрізняється від першого 
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вузькопрофільного стандарту.  

Зміни не торкнулись лише обсягу програми магістратури, що становить 

120 залікових одиниць, та терміну підготовки – 2 роки.  

У попередньому ФДОС ВПО було надто широко визначено сферу 

професійної діяльності магістрів, що передбачала розробку та реалізацію 

індивідуально зорієнтованих послуг споживачеві, організацію комплексного 

обслуговування в основних секторах готельної індустрії, а також проектування 

готельних комплексів і зон, управління ними.  

Тоді як у ФДОС ВО ІІІ+ звузили сферу професійної діяльності магістрів 

готельної справи до організації та координації процесів готельної діяльності, 

що задовольняють вимоги споживачів і відповідають сучасним стандартам, тим 

самим поклавши на магістрів більш управлінські функції. 

Переглянуті також об’єкти професійної діяльності магістрів. У першому 

випадку це були: споживачі послуг (індивідуальні чи корпоративні клієнти) та 

їхні потреби; технологічні процеси надання готельних послуг; результати 

інтелектуальної діяльності; засоби розміщення, підприємства харчування, 

засоби транспорту; підприємства та інші об’єкти, пов’язані з розробкою та 

реалізацією готельного продукту; інформаційні ресурси та системи, засоби 

забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій. 

В останньому поколінні стандартів значно розширили перелік об’єктів 

професійної діяльності, додавши до попередніх:  

 готельний продукт, що включає основні, додаткові й супутні 

готельні послуги; 

 техніка та обладнання, що забезпечують технологічні процеси 

готельної діяльності; 

 нематеріальні активи, що належать готельним підприємствам та 

іншим засобам розміщення на правах власності або іншій законній підставі; 

 нормативна правова документація та виробничо-технологічні 

регламенти готельної діяльності; 

 асоціації та об’єднання, національні та міжнародні організації, 
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науково-дослідні та проектні організації у сфері готельної діяльності; 

 професійні центри та об’єднання з підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для готельної індустрії. 

При цьому прибрали як об’єкт діяльності майбутніх магістрів споживачів 

готельних послуг та їхні потреби. Це, на нашу думку, руйнує модель 

гостинності, основним складником якої є клієнти та їх потреби, та не відповідає 

сфері професійної діяльності, зазначеної в стандарті. 

Види професійної діяльності практично залишились без змін: 

організаційно-управлінська, науково-дослідна, виробничо-технологічна, 

сервісна, проектну перейменували в проектно-конструкторську.  

У результаті освоєння програми магістратури за ФДОС ВПО у 

випускника повинні бути сформовані 22 загальнокультурних (ЗК) та 14 

професійних компетенцій (ПК). У ФДОС ВО ІІІ+ перелік ЗК компетенцій було 

скорочено всього до трьох, тоді як кількість ПК збільшено до 16 та додано ще 

до переліку результатів освоєння програми дві загальнопрофесійні компетенції. 

Перелік компетенцій ФДОС ВО ІІІ+ наведено в додатку К. 

Значна кількість ПК пов’язана з організаційно-управлінською діяльністю 

в готельному підприємстві, що дає можливість магістрам після закінчення 

навчання займати менеджерські посади вищої ланки. При цьому не 

розглядається можливість випускників займатися педагогічною діяльністю та в 

подальшому здійснювати підготовку майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. Зазначимо, що за стандартом частка викладачів з числа діючих 

керівників і працівників профільних організацій (які мають стаж роботи в цій 

професійній галузі не менше 3 років) повинна бути не менше 20 відсотків. При 

цьому більшість працівників готельних підприємств не бажають займатися 

професійною підготовкою студентів. Однією з причин відмови є їх неготовність 

до педагогічного виду діяльності. Цю ситуацію, на нашу думку, могло б 

змінити введення до ООП магістрів обов’язкових педагогічних дисциплін та 

вирішення питання їх фінансової зацікавленості. 

Відповідно до стандартів перших поколінь основні освітні програми 
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магістратури передбачали вивчення дисциплін загальнонаукового й 

професійного циклів, а також науково-дослідну роботу та проходження 

практики. Загальнонауковий цикл був спрямований у значній частині на 

оволодіння загальнокультурними компетенціями, на його опанування 

відводилось 30 – 40 з. о., тоді як професійний цикл охоплював 20 – 30 з. о. 

Науково-дослідна робота та проходження практики – 57 з. о. 

У ФДОС ВО ІІІ+ структура програми магістратури має зовсім інший 

вигляд та представлена в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 

Структура програми магістратури за напрямом підготовки 43.04.03 

„Готельна справа” [210] 

Структура програми магістратури 

Об’єм програми 

магістратури в 

залікових одиницях 

Блок 1 Дисципліни (модулі) 51 – 69 

Базова частина 15 – 24 

Варіативна частина 36 – 45 

Блок 2 Практики, зокрема науково-дослідна робота 

(НДР) 

45 – 60 

Блок 3 Державна підсумкова атестація  6 – 9 

Обсяг програми магістратури 120 

 

Як бачимо, дисципліни (модулі) Блоку 1, як і раніше, мають базову та 

варіативну частини. Набір дисциплін (модулів), що належать і до базової, і до 

варіативної частини програми магістратури, освітня організація визначає 

самостійно в обсязі, установленому ФДОС ВО, та відповідно до спрямованості 

(профілю) програми. 

У попередньому стандарті перелік базових (обов’язкових) дисциплін 

установлювався стандартом та передбачав вивчення „Сучасних проблем науки 

в готельній індустрії”, „Комп’ютерних технологій у науці та готельній 

індустрії”, „Прогнозування та планування готельної діяльності”, „Інноваційних 

технологій у готельній індустрії”.  
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Загалом визначити точно обов’язковий мінімум змісту ООП підготовки 

магістрів є неможливим, адже навчальні заклади, що здійснюють підготовку 

магістрів для готельного господарства за останнім поколінням стандартів, 

пропонують безліч профілів підготовки, серед яких: „Управління готельним 

господарством/бізнесом”, „Корпоративні стратегії індустрії гостинності”, 

„Міжнародна гостинність і готельний менеджмент”, „Управління готельною 

діяльністю”, „Методологія та технології готельної справи”, „Готельна 

діяльність”, „Інноваційні технології в готельному бізнесі”, „Готельна справа: 

еволюція, структура, організація та управління”, „Клієнт зорієнтовані 

технології розвитку готельної справи”, „Загальна теорія і практика готельної 

діяльності” тощо; набір дисциплін здійснюють з огляду на профіль підготовки 

та відповідно до видів професійної діяльності, до якої готується магістр, 

виходячи з потреб ринку праці, готельної індустрії, науково-дослідного та 

матеріально-технічного ресурсу освітньої організації. 

„Практики, зокрема науково-дослідна робота (НДР)”, що передбачені 

Блоком 2, у повному обсязі належать до варіативної частини програми та 

передбачають навчальну (практика з отримання первинних професійних умінь і 

навичок і (або) науково-дослідна робота) та виробничу (практика з отримання 

професійних умінь і досвіду професійної діяльності (зокрема технологічна 

практика, педагогічна практика); науково-дослідна робота; виконавська 

практика) практики. 

При проектуванні програм магістратури освітня організація вибирає 

форми проведення практик залежно від виду діяльності, на який орієнтована 

освітня програма.  

Отже, відповідно до однієї з нових освітніх парадигм – диверсифікації 

освіти – програма магістратури за напрямом підготовки „Готельна справа” 

передбачає багатопрофільність, що виникає на стику різних видів професійної 

діяльності фахівців готельного господарства. У змісті підготовки магістрів 

переважає організаційно-управлінський складник діяльності в готельному 

підприємстві, тоді як педагогічна діяльність не розглядається як перспективний 
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вид діяльності майбутніх фахівців готельного господарства. При цьому 

корекція змісту професійної готельної освіти магістрів, як і бакалаврів, 

проводиться з урахуванням вимог ринку праці та готельної індустрії, потреб 

студентів та науково-дослідного й матеріально-технічного ресурсу освітньої 

організації. 

Аналіз ФДОС за спеціальністю „Готельний сервіс” і за напрямом 

підготовки „Готельна справа” дає змогу говорити про зміни в освітній 

парадигмі підготовки фахівців готельного господарства: 

– перехід на компетентнісно зорієнтовану освіту вимагає руху від цілей-

результатів до змісту, здатному ці результати забезпечити. Це означає, що 

проектування обсягу, рівня, структури змісту теоретичних і емпіричних знань, 

практичних умінь і необхідного досвіду діяльності прямо залежить від 

результатів освіти, виражених у формі компетенцій. Результат освіти – це 

формулювання того, що буде знати, розуміти і (або) зможе продемонструвати 

студент після закінчення освітнього процесу (лекції, дисципліни, модуля або 

ООП загалом). Крім того, на думку І. В. Зоріна, компетентнісний підхід є 

одним з основних принципів формування змісту професійної освіти у сфері 

туризму й готельного господарства, який гарантуватиме майбутнім фахівцям 

працевлаштування та ефективну кар’єру [67, с. 83]; 

– варіативність у виборі навчальних дисциплін сприяє відходу від 

уніфікованості освітніх програм підготовки фахівців готельного господарства, 

указує на гнучкість системи сучасної освіти в готельній галузі та можливості 

підлаштовувати ООП під потреби регіонального ринку праці. Як зазначають 

Т. М. Ананьєва та Г. І. Ілюхіна, зміст освітніх програм має бути спрямований на 

реальний сектор економіки, а варіативність сприяє підвищенню адаптації 

програм під запити регіонів, роботодавців та вподобання студентів (оскільки 

більша кількість дисциплін регламентується вишами та самими студентами) [3, 

с. 95]. Варіативність також дозволяє вибудовувати індивідуальні траєкторії 

навчання студентів для врахування їхніх особистісних якостей; 
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– при незмінному обсязі трудомісткості циклів і розділів у загальному 

обсязі підготовки фахівців середньої ланки та бакалаврів співвідношення 

варіативної та обов’язкової частин в кожному циклі виявило вельми низьку 

питому вагу циклів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, 

математичних і природничо-наукових дисциплін, що свідчить про 

„дефундаменталізацію” змісту підготовки фахівців готельного господарства, і 

пов’язане з цим посилення ролі та місця прикладного знання (збільшення 

кількості годин на практику, орієнтованість програм підготовки на отримання 

прикладних навичок під час безпосереднього виконання професійних завдань 

студентом тощо), що відповідає запитам готельної галузі щодо практико 

зорієнтованого навчання [115, с. 107];  

– відбулось розширення сфери професійної діяльності бакалаврів та 

магістрів (проектна, організаційно-управлінська, виробничо-технологічна, 

сервісна, науково-дослідна діяльність та для магістрів ще й проектно-

конструкторська), що, на думку Н. В. Зігерн-Корн та М. В. Каледіна, дозволить 

системі готельної освіти вдосконалюватися не тільки в частині її практичного 

складника й більш повної відповідності завданням готельного бізнесу, а й 

розвивати академічну частину та готувати фахівців для вирішення завдань, що 

лежать у широкій предметній галузі, які охоплюються діяльністю з розвитку 

національного готельного простору [63, с. 84]. 

Дослідники проблем готельної індустрії, а також практики готельної та 

туристичної справи виділяють групу вимог, які визначають зміст професійної 

освіти (вимоги технологічного характеру, пов’язані з оволодінням готельним 

персоналом необхідними моделями та процедурами дій у різних ситуаціях, що 

виникають у професійній діяльності; вимоги, що висуваються до особистих 

якостей майбутнього фахівця; вимоги, пов’язані з урахуванням особливостей 

цільової аудиторії послуги – клієнтів готельних підприємств тощо) [9, с. 68]. 

Ю. Г. Галанін проаналізував ці вимоги та дійшов висновку про те, що 

професія фахівця в готельній галузі повинна включати інформаційний, 

інформаційно-комунікативний, дослідницький та творчий складники [25, с. 73]. 



146 

 

Наразі ці складники професії фахівця готельного господарства знайшли своє 

відображення в змісті професійної освіти фахівців готельного господарства та 

представлені у вигляді завдань виробничо-технологічної, сервісної та науково-

дослідної діяльності. Тобто здебільшого в професійній діяльності прикладного 

бакалавріату, що ще раз підтверджує потребу галузі в практико зорієнтованих 

фахівцях.  

Отже, аналіз змісту професійної підготовки фахівців готельного 

господарства в Російській Федерації за програми підготовки фахівців середньої 

ланки, бакалаврів та магістрів дав змогу дійти таких висновків. Зміни в освітній 

парадигмі підготовки фахівців готельного господарства – перехід на 

компетентнісно зорієнтовану освіту, що передбачає зміну освітніх цілей, 

варіативність у виборі навчальних дисциплін, скорочення годин на теоретичну 

підготовку, модульність у представленні навчального матеріалу, збільшення 

трудомісткості практичної підготовки, розширення сфери професійної 

діяльності фахівців, диверсифікація освіти – указують на гнучкість російської 

системи освіти в готельній галузі та можливості підлаштування її змісту під 

переваги студентів (особистісно-орієнтованість), запити ринків праці 

(практико-орієнтованість, орієнтація на потреби споживачів, посилення 

проектного, організаційно-управлінського, сервісного та виробничо-

технологічного складників у змісті освіти, багатопрофільність) та регіональні 

особливості розвитку галузі (науково-дослідний складник у змісті освіти). 

 

2.3. Форми, методи та технології підготовки фахівців готельного 

господарства в Російській Федерації 

 

Результативність навчально-виховного процесу, рівень сформованості 

загальноособистісних та професійних компетентностей майбутніх фахівців 

значною мірою визначаються формами, методами та технологіями, які 

застосовуються в процесі підготовки, їх взаємодоповнюваністю та 

взаємоузгодженістю.  
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Відповідно до статті 17 Закону РФ „Про освіту в Російській Федерації” 

допускається поєднання різних форм навчання, їх перелік та співвідношення 

визначаються відповідними федеральними державними освітніми стандартами 

[136]. 

На сьогодні основними формами підготовки фахівців готельного 

господарства є: лекції, семінарські, практичні, лабораторні та самостійні 

заняття, індивідуальна робота, навчальна та виробнича практики [143; 208; 

211]. При цьому виробнича практика передбачає отримання студентом і 

професійних умінь та досвіду професійної діяльності, і навичок науково-

дослідної роботи; може бути технологічною, педагогічною, виконавською.  

Відповідно до програм підготовки фахівців середньої ланки за 

спеціальністю 43.02.11 „Готельний сервіс” (базовий та поглиблений рівні) 

максимальний обсяг аудиторного навчального навантаження (лекції, практичні 

та семінарські заняття) становить 36 академічних годин на тиждень. Окремо 

практична підготовка не виділяється, проте при визначенні обсягу часу на 

лабораторні та практичні заняття дотримуються співвідношення 50 – 65% від 

загального обсягу годин аудиторних занять, відведених на вивчення 

дисципліни [211]. 

На бакалавріаті це співвідношення змінюється. При цьому при підготовці 

фахівців з присвоєнням кваліфікації „академічний бакалавр” у навчальних 

планах за напрямом підготовки 43.03.03 „Готельна справа”, профіль „Готельна 

діяльність” обсяг лекційних годин допускається не більше 50% від загальної 

кількості годин аудиторних занять, тоді як при підготовці фахівців з 

присвоєнням кваліфікації „прикладний бакалавр” обсяг лекційних годин 

зменшується до 40% від загальної кількості годин аудиторних занять [207]. 

При підготовці магістрів обсяг лекційних годин залишається на рівні 

прикладного бакалавріату – не більше 40% від загальної кількості годин 

аудиторних занять, відведених на реалізацію цього блоку [143]. 

Оскільки можливості лекції в практичній підготовці готельєра обмежені, 

маємо визнати, що, незважаючи на декларування посилення практичної 
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підготовки майбутніх фахівців готельного господарства, обсяг теоретичного 

навчання залишається невиправдано високим на всіх рівнях. Не думаємо, що 

рекомендація ФДОС професійної освіти не менше 20% аудиторних занять 

проводити з використання активних та інтерактивних форм [209] дозволяє 

повністю вирішити цю проблему. 

За результатами аналізу публікацій у педагогічних фахових виданнях РФ 

та матеріалів російських науково-практичних конференцій з професійної освіти 

встановлено, що найбільш поширеною формою проведення лекцій із 

застосуванням активних методів навчання є проблемна лекція. Цілком 

очевидно, що, як відзначають науковці А. В. Віндюк [21, с. 207 – 208] та 

Г. Р. Наумова [128, с. 144 – 145], якщо лекція проведена методично грамотно й 

пізнавальна діяльність студентів на занятті наближається до пошукової, 

дослідницької, у студентів поступово формується вміння логічно та стратегічно 

мислити, систематизувати й оцінювати наявну інформацію, конструктивно 

аналізувати свої дії, що є основоположним для фахівця готельної індустрії та 

входить до переліку його головних компетенцій. Уміння вирішувати проблеми 

– це ключова компетенція фахівця сфери гостинності, необхідна і у сфері його 

діяльності, і в повсякденному житті.  

Суть реформ, що проходять у системі російської професійної освіти, 

зводиться до необхідності запровадження компетентнісного підходу в освітній 

процес, орієнтації освітніх послуг на кінцевого споживача, тобто роботодавця. 

Останній при відмові в прийомі на роботу випускника навчального закладу 

найчастіше мотивує це відсутністю або нестачею практичного досвіду. Щоб 

підвищити конкурентоспроможність своїх випускників на ринку праці та 

усунути диспропорцію між теоретичною та практичною підготовкою, значна 

кількість навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для 

готельного господарства, переглянули принципи організації та проведення 

практичних занять і практик, оскільки саме вони, перш за все, спрямовані на 

формування практичних умінь та навичок відповідно до профілю підготовки. 
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Викладачі, поряд з традиційними семінарськими заняттями, вносять до 

робочих програм навчальних дисциплін „виїзні навчальні заняття” на готельні 

підприємства, тренінги, круглі столи, конференції і т. п., наприклад, виїзні 

заняття плануються протягом усього навчального року: на початку – з метою 

ознайомлення студентів з основними поняттями, сутністю, цілями, завданнями 

та структурою індустрії готельного бізнесу, формування уявлення про обрану 

спеціальність; усередині – для ознайомлення з роботою персоналу конкретної 

служби чи з окремими виробничими функціями; у кінці – для систематизації, 

закріплення та поглиблення набутих знань.  

Досить поширеною в навчальних закладах Росії є практика проведення з 

випускниками тренінгів „Навички працевлаштування”, науково-практичних 

конференцій „День кар’єри”, на яких майбутні фахівці виступають зі своїми 

проектами, розробленими разом з роботодавцями чи за їх замовленням.  

В окремих вишах у формі тренінгів проводиться частина практичних 

занять, уводяться до навчальних планів спеціальні курси „Професійні тренінги 

для персоналу у сфері гостинності” тощо. 

Разом з тим, як зазначає Л. В. Тимофєєва, усі ці заходи не дозволяють 

сформувати в студентів цілісне уявлення про діюче готельне підприємство, 

уміння працювати в команді, відчуття особистої відповідальності за якість 

обслуговування, що особливо важливо для працівників сфери готельного 

бізнесу [201, с. 264 – 265]. 

Робота над пошуком шляхів удосконалення практичної підготовки 

майбутніх фахівців готельного господарства триває. Г. Р. Наумова зазначає, що 

необхідно знайти такі форми й методи навчання, які б забезпечували, окрім 

ознайомлення з цілісною професійною діяльністю та набуття студентами 

елементарних професійних умінь, формування складних (комплексних) 

професійних умінь, професійно значущих якостей особистості та ціннісно-

мотиваційних орієнтацій у процесі навчання [128, с. 154] 

На думку вченої, досягти зазначеної мети допоможуть методи активного 

навчання при проведенні практичних занять, а саме імітаційні методи, в основі 
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яких лежить імітаційне або імітаційно-ігрове моделювання, тобто відтворення в 

умовах навчання тією чи тією мірою процесів, що відбуваються в реальній 

системі. Побудова моделей і організація роботи студентів з ними дають 

можливість відобразити в навчальному процесі різні види професійного 

контексту та формувати професійний досвід в умовах освітньої діяльності [128, 

с. 155]. 

До найбільш уживаних активних методів навчання, які використовуються 

на практичних заняттях у процесі підготовки фахівців готельного господарства 

(за результатом аналізу публікацій), належать ділові ігри. Представлений досвід 

їх застосування свідчить, що ділові ігри забезпечують покращення теоретичної 

підготовки студентів та сприяють формуванню в них професійних компетенцій 

[25, с. 74].  

За своєю дидактичною суттю ділова гра – це організоване практичне 

заняття, що моделює елементи майбутньої професійної діяльності студента та 

спрямоване на формування й розвиток його знань, умінь і навичок за напрямом 

підготовки. У навчальному процесі застосовуються різні її види (модифікації): 

імітаційні, операційні, рольові ігри з розробкою конкретних ситуацій готельної 

діяльності й т. п. 

Також у підготовці фахівців для готельного господарства в РФ 

використовуються такі методи та форми проведення інтерактивних занять, як 

психологічні, професійні, комунікативні тренінги в галузі професійної етики та 

етикету, мовної комунікації, технології продажів, технології обслуговування та 

інші тренінги, комп’ютерні симуляції та практикуми, дискусії, кейс-методи, 

відеозаняття, екскурсії та ін.  

У процесі підготовки магістрів названі інтерактивні форми навчання 

доповнюються круглими столами, дебатами, дискусіями тощо. 

Відзначимо, що вітчизняні викладачі теж застосовують аналогічні методи 

навчання. Ефективність їх застосування підтверджується і російськими 

теоретиками та практиками (Т. С. Еліарова [233, с. 190 – 194], М. Є. Курдакова 

[109], Г. О. Охраменко [158], О. В. Філатов [214, с. 103 – 110]), і вітчизняними 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/307798.html
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(Н. В. Бунтова [16, с. 160 – 165], А. В. Віндюк [21, с. 216], В. В. Полуда [166, 

с. 23 – 28] та ін.). 

Проте для реалізації цих форм організації підготовки фахівців готельного 

господарства, як зазначає О. В. Філатов, окрім навчальних аудиторій, потрібні 

відповідно устатковані навчально-виробничі бази [214, с. 90], на жаль, не всі 

виші Росії мають необхідне матеріально-технічне забезпечення. 

Посилену увагу в процесі підготовки фахівців готельного господарства 

російські науковці приділяють комп’ютерним технологіям навчання, які 

дозволяють формувати професійні компетенції, пов’язані з інформаційними 

ресурсами та системами, засобами забезпечення автоматизованих 

інформаційних систем і технологій. Ефективність їх використання підтверджує 

і вітчизняний науковець А. В. Віндюк, який зазначає, що „використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти відкриває 

можливості для вдосконалення творчого потенціалу студентів у своїй 

майбутній професійній діяльності, вимоги до якої повсякчас зростають під 

впливом досягнень сучасних інформаційних технологій” [21, с. 248]. 

У процесі реалізації професійного циклу ООП підготовки фахівців з 

готельного господарства російськими навчальними закладами 

використовується таке програмне забезпечення: Amadeus Selling Platform 

(ASP), доступ до навчальних терміналів; 1С-Парус: Управління рестораном ред. 

2, ПРОФ; 1С: Підприємство. Бухгалтерський облік 7.7 типова конфігурація; 

Project Expert 7 Tutorial; Sallix Управління рестораном; КІС „IntellectStyle” − 

Російський ресторан; КОМПАС 3D; АСУ готельно-ресторанного комплексу 

„Опера”; АСУ готельно-ресторанного комплексу „Фіделіо”; система 

бронювання „Апарт-систем”; ЕКСПЕРТ: Торговий Зал, Менеджер 

налаштувань, Звіти ТЗ, Моніторинг Про.  

Ще одним з найбільш ефективних методів формування та розвитку 

особистісних якостей і професійних компетенцій, що характеризують 

конкурентоспроможного фахівця готельного господарства, є проектування. 
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А. В. Віндюк стверджує, що „педагогічне проектування як особливий вид 

проблемного заняття, як специфічна форма творчості є універсальним засобом 

розвитку людини. Її можна використовувати в педагогічних цілях” [21, с. 209 –

 210]. 

Загалом проектна діяльність розглядається в Російській Федерації як 

спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність студентів, яка має 

спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення 

загального результату діяльності [155]. 

Метод проектів у російських навчальних закладах використовується при 

проведенні практичних занять з фахових дисциплін та забезпечує підготовку 

майбутніх фахівців до проектної діяльності: проектування готельного продукту, 

зокрема інноваційного; проектування функційних технологічних процесів 

готелів та інших засобів розміщення тощо. Викладачі відзначають, що 

застосування методу проектів дозволяє підвищити зацікавленість студентів, 

глибше зрозуміти досліджувану проблему, розвивати пізнавальні навички, 

критичне мислення, творчі здібності, уміння самостійно конструювати свої 

знання та орієнтуватися в інформаційному просторі. Крім того, студенти 

отримують досвід у вирішенні професійно зорієнтованих завдань, набувають 

навичок комунікативного спілкування, вчаться поводитися в різних ситуаціях, 

розвивають гнучкість поведінки [53, с. 1466 – 1473; 124, с. 189]. 

Не залишається поза увагою російських науковців і проблема організації 

самостійної роботи студентів. Оскільки наразі самостійність розглядається як 

одна з важливих професійних якостей будь-якого фахівця, головним завданням 

навчальних закладів є навчити майбутнього фахівця самостійно здобувати 

знання. Тому ще в період навчання у виші частина знань повинна здобуватися 

студентом самостійно. З кожним роком навчання обсяг самостійної роботи 

студента зростає.   

У більшості навчальних закладів самостійна робота передбачає 

виконання курсових робіт. Кількість курсових робіт, які виконує студент 

протягом навчання, їх спрямованість та тематика визначаються навчальними 
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закладами самостійно. Здебільшого до навчального плану вноситься 2 – 3 

курсові роботи з таких дисциплін:  

4/5 семестр – „Основи готельної діяльності”, „Технологія готельної 

діяльності”; 

6 семестр – „Готельний менеджмент”; 

7 семестр – „Організація комерційної діяльності готелю”, „Проектування 

готельної діяльності” тощо. 

Окремі навчальні заклади відповідно до вимог практико зорієнтованого 

навчання фахівців готельного господарства замість курсових робіт, що мають 

теоретичне спрямування, запровадили курсові проекти, максимально 

наблизивши їх до реалій готельної справи. Оскільки в Україні курсове 

проектування також не досить поширене на напрямі „Готельно-ресторанна 

справа”, зупинимося на його характеристиці більш детально. 

Робота над курсовими проектами включає три етапи. 1 етап − 

підготовчий, відбувається в період проходження практики за профілем 

спеціальності (у рамках навчально-професійної діяльності). Перед 

проходженням практики студентам пропонується перелік приблизних тем 

курсових проектів (див. додаток Л). 

Під час проходження практики на підприємствах готельного господарства 

(готелях, мотелях, базах відпочинку, санаторіях) студенти, знайомлячись з 

різними службами підприємства, етапами обслуговування гостей, роблять вибір 

теми. Студенти самостійно виділяють певні проблеми, які потребують пошуку 

рішення, або отримують конкретні завдання від роботодавця (найчастіше це 

розробка певних складників, наприклад, сайту готелю, проведення 

маркетингового дослідження за перевагами гостей тощо). Далі студенти 

збирають необхідну інформацію з першоджерел на робочих місцях, зокрема 

заповнюючи щоденник-звіт, який є основою першого розділу курсового 

проекту „Характеристика готельного підприємства”. 

Результати проходження практики, зокрема й негативний досвід, 

впливають на остаточний вибір теми курсового проекту. На першому етапі 
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відбувається розвиток у студентів інформаційної компетенції й компетенції дії 

в стандартних і нестандартних ситуаціях.  

2 етап – написання курсового проекту. На цьому етапі студенти 

формулюють мету та завдання виконання проекту, самостійно обробляють 

теоретичний матеріал, з’єднують його з практичною інформацією, отриманою 

на першому етапі й додатково виявленою в результаті роботи (Інтернет, статті в 

періодичних виданнях). Теми курсових проектів із типових стають 

конкретними (див. додаток Л). 

Викладач проводить консультації в груповому та індивідуальному 

режимі. Груповий режим передбачає розгляд загальних вимог до виконання 

курсового проекту, розбір алгоритмів проведення досліджень.  

3 етап – завершальний: захист курсового проекту, що передбачає 

доповідь розробника та презентацію проекту. Виступ кожного студента 

супроводжується питаннями, зауваженнями аудиторії, а також колективними 

оцінками (як якості виконаного проекту, так і презентації). Найбільш цінними в 

курсових проектах є практичні рекомендації, які студенти дають готельним 

підприємствам у заключній частині своїх робіт. Якість цих рекомендацій 

свідчить про рівень виконання роботи та є основою оцінювання. 

Іншими поширеними формами організації самостійної роботи студентів 

також є: підготовка повідомлень, доповідей та рефератів, проведення 

практичних робіт; самостійне вивчення окремих тем, спеціальної літератури та 

отримання іншої довідкової й науково-технічної інформації, що відображає 

досягнення російської та зарубіжної науки в галузі готельної діяльності; робота 

з інтерактивними навчальними програмами, довідково-правовими системами та 

інше. 

При реалізації програм бакалавріату та магістратури за напрямом 

підготовки „Готельна справа”, окрім зазначених методів та технологій 

підготовки фахівців готельного господарства в Російській Федерації, можуть 

також застосовуватися електронне навчання та дистанційні освітні технології 

[208]. Ці освітні технології досить нові в підготовці фахівців готельного 
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господарства, але доцільність їх використання підтверджується і вітчизняними 

вченими (А. В. Віндюк [21, с. 238]). Розглянемо їх більш детально.  

Відповідно до статті 16 „Реалізація освітніх програм із застосуванням 

електронного навчання і дистанційних освітніх технологій” Закону „Про освіту 

в Російській Федерації” [136], під електронним навчанням розуміється 

організація освітньої діяльності із застосуванням інформації, що міститься в 

базах даних і використовується при реалізації освітніх програм, та 

інформаційних технологій, технічних засобів, що забезпечують її обробку, а 

також інформаційно-телекомунікаційних мереж, які забезпечують передачу 

лініями зв’язку зазначеної інформації, взаємодію студентів і педагогічних 

працівників. Під дистанційними освітніми технологіями розуміються освітні 

технології, реалізовані в основному із застосуванням інформаційно-

телекомунікаційних мереж при опосередкованій (на відстані) взаємодії 

студентів і педагогічних працівників. 

Перелік професій, спеціальностей і напрямів підготовки, за якими не 

допускається реалізація освітніх програм із застосуванням виключно 

електронного навчання та дистанційних освітніх технологій, затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення 

державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти. 

Напрями підготовки фахівців готельного господарства в цей перелік не 

включені [142], але ФДОС вищої освіти за напрямом підготовки „Готельна 

справа” не передбачає реалізацію програм підготовки фахівців готельного 

господарства із використанням виключно електронного навчання та 

дистанційних освітніх технологій [143; 208]. Ці обмеження стосуються, у 

першу чергу, проведення практик та державних атестаційних випробувань. 

Відмітимо, що, незважаючи на проблеми в організації дистанційної освіти 

(створення нормативно-законодавчої бази, розробка навчально-методичних 

комплексів з дисциплін, адаптація матеріалів для передачі Інтернетом 

(обмеження об’єму), розробка методів контролю знань, створення баз даних 

навчального та довідкового матеріалу, їх адміністрування та актуалізація, 
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забезпечення безпеки та ін.), більшість навчальних закладів СПО та ВО 

Російської Федерації, які займаються підготовкою фахівців для готельного 

господарства, збільшила кількість навчальних курсів з використанням 

дистанційних технологій навчання. Також навчальні заклади, центри 

перепідготовки та підвищення кваліфікації активно розробляють дистанційні 

програми перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців готельного 

господарства. Ця тенденція сприяла зростанню кількості студентів та дозволила 

суттєво підвищити якість освіти. 

Практичну підготовку фахівців з готельного господарства (здатність 

застосовувати знання, уміння, успішно діяти на основі практичного досвіду під 

час розв’язання завдань професійної діяльності) дозволяє забезпечити 

проходження практики студентами на різних курсах.  

Практики є обов’язковим компонентом циклу професійної та практичної 

підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Стандартами 

передбачено два види практики: навчальні (практики з отримання первинних 

професійних умінь і навичок) та виробничі (за профілем підготовки та 

переддипломні).  

У Росії навчальні заклади мають право проводити практики і 

концентровано, у кілька періодів, і розосереджено, чергуючи з теоретичними 

заняттями в межах професійних модулів. 

Місцем проведення навчальних та виробничих практик у закладах СПО й 

ВО слугують структурні підрозділи навчального закладу, готельні, ресторанні, 

санаторно-курортні й рекреаційні комплекси та інші підприємства (установи, 

організації) готельної індустрії, що мають відповідне матеріально-технічне 

оснащення та кадровий потенціал, з урахуванням профілю, за яким 

здійснюється підготовка випускників. 

У багатьох російських вишах студенти шукають собі місце для 

проходження практики самостійно – у силу своїх уявлень, комунікативних 

здібностей, використовуючи зв’язки батьків і знайомих. Далеко не всі 

погоджуються працювати на лінійних посадах, тим більше, що багатопрофільні 
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навчальні заклади, за існуючими правилами, вимагають від студентів 

проходження виробничої практики в якості менеджерів, що в реальності майже 

неможливо. 

Вирішити цю проблему та досягти якісної практичної підготовки 

майбутніх фахівців готельного господарства, на думку Л. В. Тимофєєвої [201, 

с. 264 – 267] та О. В. Філатова [214, с. 111], допомагають навчально-виробничі 

готелі при навчальних закладах та нові методи роботи тренінг-технологій, що 

створюють ситуації обов’язкового „занурення” в діяльність готельного 

підприємства, у конкретну роботу офіціантами, покоївками, стюардами, портьє, 

адміністраторами, помічниками керуючого та ін.  

Л. В. Тимофєєва, оцінюючи застосування тренінгових технологій у 

практичній підготовці фахівців готельного господарства, зробила такі 

висновки: подібна форма організації навчання дуже ефективна – вона є 

серйозним кроком на шляху до формування сервісної ментальності в майбутніх 

фахівців, заснованої на максимальному злитті теорії та практики; приклад 

роботи тренінг-готелів підтверджує необхідність розвитку відносин 

соціального партнерства ВНЗ та роботодавців, дозволяє сформувати нову 

модель підготовки кадрів у готельному господарстві, у якій органічно 

реалізується концепція „вирощування спеціаліста” від найнижчих щаблів до 

керівних посад, з урахуванням мінливих сервісних потреб суспільства; 

застосування тренінг-технологій у підготовці та перепідготовці кадрів для 

готельного господарства дозволяє скорочувати час адаптації молодих фахівців 

до вимог роботодавців щодо забезпечення якісного сервісу [201, с. 264 – 267]. 

Проте, незважаючи на високі результати, більшість навчальних закладів, навіть 

серед тих, які спеціалізуються в туристській освіті, навчально-виробничих 

готелів не має. 

Окрім навчально-виробничих готелів, лабораторій готельної справи, 

важливим складником практичної підготовки фахівців готельного господарства 

є виробничі практики (стажування) студентів, що проводяться на діючих 

готельних підприємствах Росії чи за кордоном (Австралія, Болгарія, Греція, 
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Канада, Китай, Німеччина, США, Туреччина, Чехія та ін.) на посадах 

адміністраторів, портьє, аніматорів, офіціантів тощо [76; 167; 169, с. 23]. 

Г. Р. Наумова вважає, що стажування студентів повинно бути 

завершальним етапом навчання за цією спеціальністю та проводитись з метою 

оволодіння студентами початковим професійним досвідом, перевірки 

професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності 

та підготовки до підсумкової державної атестації [128, с. 164]. 

Дещо інші вимоги висуваються до організації практик на магістратурі. 

При реалізації ООП магістратури за напрямком підготовки „Готельна справа” 

також передбачаються навчальна та виробнича практики, які, своєю чергою, 

включають такі види практик: науково-виробничу та переддипломну.  

Обов’язковим розділом виробничої практики магістранта є науково-

дослідна робота, спрямована на формування загальнокультурних і професійних 

компетенцій відповідно до вимог ФДОС, і включає планування, проведення 

НДР, коригування плану проведення НДР, складання звіту й доповідь або 

публічний захист виконаної роботи. Форми її реалізації залишаються 

традиційними: виконання наукової роботи за темою досліджень кафедри в 

складі тимчасового творчого колективу; науковий семінар; виконання 

індивідуальних завдань. 

Загалом навчальні практики та практики за профілем спеціальності в 

навчальних закладах Росії охоплюють усі професійні модулі, але на двох різних 

рівнях: 

1 рівень – навчальна практика в умовах лабораторій і тренінгових 

кабінетів, наприклад, у лабораторії інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій, у тренінгових кабінетах „служба бронювання”, 

„служба прийому і розміщення” та інших; 

2 рівень – практика за профілем спеціальності в умовах реальних 

готельних підприємств чи інших засобів розміщення (пансіонати, мотелі, 

кемпінги тощо) та стажування за кордоном. 
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В основному навчальні практики мають розосереджений характер та 

слугують закріпленням вивчених професійних модулів, тоді як виробничі 

практики та стажування за кордоном – сконцентровані в певному періоді 

(зазвичай це кінець навчального року). 

Отже, у професійній підготовці майбутніх фахівців готельного 

господарства в російських закладах освіти використовуються різні форми 

роботи зі студентами: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна та 

індивідуальна робота, навчальна та виробнича практика, стажування тощо. 

Реалізація компетентнісного підходу в підготовці фахівців для готельного 

господарства передбачає широке використання в навчальному процесі 

активних методів та технологій проведення занять (проблемних лекцій, виїзних 

навчальних занять – екскурсій, ділових ігор, тренінгів, комп’ютерних 

симуляцій та практикумів, дискусій, кейс-технологій, відеозанять тощо) у 

поєднанні з позааудиторною роботою (дистанційні освітні технології; 

виконання доповідей, письмових, практичних робіт, проектів; підготовка 

рефератів, самостійне вивчення окремих тем, спеціальної літератури; робота з 

інтерактивними навчальними програмами, довідково-правовими системами 

тощо), що дає змогу формувати професійні компетенції та готувати студентів 

до їх успішної діяльності на підприємствах готельного господарства.  

Відзначимо, що федеральними державними освітніми стандартами та 

основними освітніми програмами підготовки фахівців готельного господарства 

передбачено запровадження інноваційних технологій навчання, що 

відповідають компетентнісному підходу в навчанні та посилюють практичну 

підготовку студентів, проте в навчальному процесі переважають традиційні 

форми, методи й технології підготовки фахівців для готельної галузі.  
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Висновки до розділу 2 

 

У розділі розглянуто процес становлення системи професійної освіти в 

готельному господарстві в Російській Федерації та запропоновано власну 

періодизацію історії готельної освіти в Російській Федерації, в основу якої 

покладено критерії політичних, соціально-економічних та культурних змін у 

суспільстві, а також цільові функції готельної освіти в різні періоди розвитку:  

1) дореволюційний – охоплює значний проміжок часу: від часу відкриття 

перших готелів та набору до них персоналу – до жовтня 1917 року, під час 

якого підготовка фахівців для готелів становила безсистемну освіту, сутність 

якої полягала лише в учнівстві. Характерними її рисами були орієнтація на 

європейський рівень обслуговування (про наявність стандартів у Європі можна 

говорити лише умовно) та на потреби споживача;  

2) у радянському періоді (1917 – 1991 рр.) було виділено два етапи. Для 

першого етапу (1917 – 1952 рр.) характерні: невизнання особливостей роботи в 

закладах розміщення, відсутність галузевої підготовки кадрів, втрата традицій 

гостинності дореволюційної Росії, пріоритетність у вивченні технологічного 

процесу роботи готельного підприємства, тощо. Другий етап (1952 – 1990 рр.) 

характеризується: організацією низки навчально-курсових комбінатів, 

факультетів, курсів з підготовки кадрів для готельно-ресторанної системи; 

розвиненою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців; 

підпорядкованістю навчальних закладів різним міністерствам, відомствам та 

жорстким контролем з їхнього боку; існуванням подвійних стандартів у 

підготовці кадрів; відсутністю єдиної програми підготовки; домінантою 

теоретичних знань;  

3) новітній період (1991 – по теперішній час) – охоплює формування в 

Російській Федерації власної системи професійної освіти в готельному 

господарстві. Цей період розділено на три етапи: реорганізації радянської 

системи підготовки фахівців готельного господарства (1991 – 2000 рр.): 

закладення основ організації неперервної освіти в цій галузі; реалізація повного 
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циклу підготовки фахівців готельного господарства; створення державних 

освітніх стандартів для початкової, середньої та вищої освіти (бакалавріат), 

наукових та науково-методичних об’єднань; становлення системи підготовки 

фахівців готельного господарства (2000 – 2010 рр.): виокремлення напряму 

підготовки „Готельна справа”; розробка державних освітніх стандартів; 

забезпечення неперервності в системі підготовки; приведення структури та 

змісту підготовки кадрів відповідно до сучасних потреб готельного ринку праці 

тощо; удосконалення системи підготовки фахівців готельного господарства 

(2010 р. – до теперішнього часу): розробка стандартів на основі компетентнісно 

зорієнтованої парадигми освіти до всіх рівнів підготовки (менеджер, бакалавр, 

магістр); із системи неперервної освіти в готельному господарстві зникає ланка 

початкової професійної освіти; відбувається інтеграція російської системи 

освіти в готельній сфері у світову систему освіти в цій галузі. Зазначено, що 

існуюча система неідеальна: мережа, галузеві освітні стандарти, наукові, 

навчально-методичні об’єднання і т. п. потребують подальшого вдосконалення 

та встановлення ефективного взаємозв’язку між ними. 

Проаналізовано зміст професійної підготовки фахівців готельного 

господарства в Російській Федерації за програмами підготовки фахівців 

середньої ланки, бакалаврів та магістрів, що дало змогу говорити про істотні 

зміни в освітній парадигмі підготовки фахівців готельного господарства – 

розширились та змінились цілі підготовки (орієнтація на формування заданих 

компетенцій); у змісті підготовки посилюються практичний (збільшення 

трудомісткості практичної підготовки), міжпредметний (розробка модулів у 

вигляді інтегрованої групи дисциплін) та прикладний (скорочення годин на 

вивчення фундаментальних дисциплін і посилення ролі та місця прикладних 

знань) аспекти освіти; гнучкість російської системи освіти в готельній галузі 

(варіативність навчальних дисциплін і диверсифікація освіти) та можливості 

підлаштування її змісту під переваги студентів (особистісно-орієнтованість), 

запити ринків праці (практико-орієнтованість, орієнтація на потреби 

споживачів, посилення проектного, організаційно-управлінського, сервісного та 
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виробничо-технологічного складників у змісті освіти, багатопрофільність) та 

регіональні особливості розвитку галузі (науково-дослідний складник у змісті 

освіти). 

У розділі розкрито форми, методи та технології підготовки фахівців 

готельного господарства в Російській Федерації. У професійній підготовці 

майбутніх фахівців готельного господарства в російських закладах освіти 

використовуються різні форми роботи зі студентами: лекції, семінарські та 

практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота, навчальні та виробничі 

практики, стажування тощо. 

У рамках реалізації компетентнісного підходу в підготовці фахівців для 

готельного господарства російські навчальні заклади широко використовують у 

навчальному процесі активні та інтерактивні методи проведення занять 

(проблемні лекції, виїзні навчальні екскурсії, ігрові методи, тренінги, 

комп’ютерні симуляції та практикуми, дискусії, кейс-методи, відео заняття 

тощо) в поєднанні з електронним навчанням та дистанційними освітніми 

технологіями. Самостійна робота студентів представлена у вигляді виконання 

доповідей, письмових робіт і проектів; самостійного вивчення окремих тем і 

спеціальної літератури; роботи з інтерактивними навчальними програмами, 

довідково-правовими системами тощо.  

Зміст другого розділу відображено в публікаціях „Становлення системи 

професійної освіти в готельному господарстві Російської Федерації” [91], 

„Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації” [89, 

с. 271 – 272], „Проблеми підготовки фахівців для готельного господарства 

Російської Федерації: середня ланка професійної освіти” [90, с. 51 – 52], 

„Використання інтерактивних технологій для підготовки фахівців готельного 

господарства” [81, с. 76 – 77], „Організація практик у студентів туристських 

спеціальностей в Росії, Україні та Білорусі” [228, с. 249 – 253], „Забезпечення 

принципу наступності у змісті середньої та вищої професійної освіти в 

готельному господарстві (досвід Російської Федерації)” [230, с.14 – 19], 

„Підготовка майбутніх фахівців з готельного господарства: спадок радянського 
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періоду” [231, с. 283 – 289], „Упровадження стандартів четвертого покоління як 

інноваційний крок у напрямі покращення професійної підготовки фахівців 

готельного господарства Російської Федерації” [232, с. 191 – 194]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В 

СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Підготовка фахівців готельного господарства в Україні на 

сучасному етапі 

 

Перехід вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору 

детермінується докорінними змінами, що відбуваються в усіх сферах 

суспільного життя, та потребує критичного осмислення досягнутого й 

зосередження зусиль і ресурсів на розв’язанні найбільш актуальних проблем, 

які стримують розвиток та перешкоджають забезпеченню нової якості освіти, 

що відповідатиме сучасній історичній ситуації.  

Такого підходу вимагає й професійна освіта в готельній галузі, від якості 

якої залежить рівень та стан національного готельного господарства. У зв’язку 

з цим підготовці затребуваних на ринку праці фахівців готельного господарства 

в системі професійного навчання повинна приділятися значна увага. 

Вітчизняний досвід підготовки фахівців готельного господарства 

становить трохи більше десяти років: спеціальність „Готельне господарство” 

було введено до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалась 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями у 2004 році [170], тоді як перша школа готельного 

господарства в Європі з’явилась більше 150 років тому, а в Росії – близько 60 

років тому.  

У радянській Україні кадри для закладів розміщення готували за 

спеціальністю 1740 „Готельне господарство” (уведена в 1967 р. з ініціативи 

Міністерства житлово-комунального господарства України) в Харківському 

технікумі зеленого будівництва (нині Житлово-комунальний технікум 

Харківського національного університету міського господарства імені 
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О. М. Бекетова [57]). Відзначимо, що в цьому навчальному закладі здобували 

освіту практичні співробітники середньої ланки всієї готельної галузі СРСР. 

Згодом в Україні відкриваються інші спеціалізовані навчальні заклади 

цього профілю. Так, у 1978 р. відкрито Київський технікум готельного 

господарства, який здійснював підготовку фахівців середньої ланки за 

спеціальністю „Організація обслуговування в готелях” з переважною 

орієнтацією на обслуговування іноземних туристів [231, с. 285 – 286].  

Створена на той час система підготовки кадрів готельного господарства 

орієнтувалася на потреби діючих закладів розміщення, які, своєю чергою, 

підпорядковувались союзним міністерствам та відомствам. Тому всі важливі 

рішення з проблем кадрового забезпечення готелів приймалися в Москві, а з 

огляду на принципи зовнішньої політики СРСР маємо відзначити, що контроль 

за діяльністю цих навчальних закладів був досить жорстким, а результативність 

їх роботи – високою.  

Із розпадом Радянського Союзу ситуація кардинально змінилася. Значна 

кількість готелів міжнародного значення, кваліфіковані фахівці, а разом з ними 

й усі напрацювання в професійній підготовці кадрів для цієї галузі, залишилися 

в Російській Федерації. Навчальним закладам, що залишились на території 

України, потрібно було підлаштовуватись під нові орієнтири і в готельній 

галузі, і в професійній освіті та брати до уваги перетворення в політичній, 

економічній, соціальній та інших сферах діяльності країни.  

У часи становлення України як незалежної держави було не до розвитку 

готельного господарства й, відповідно, системи підготовки фахівців для цієї 

галузі. Лише з часом зрозуміли, що потрібно розвивати туризм загалом і 

готельне господарство як його складник та здійснювати цілеспрямовану 

підготовку фахівців. 

Сучасна вітчизняна система професійної освіти в готельному 

господарстві, на наше глибоке переконання, не лише все ще перебуває на стадії 

свого формування, але значною мірою продовжує базуватися на ідеях та 

стереотипах радянських часів:  
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– готельне господарство не розглядається як окрема галузь, до цього часу 

не має єдиного та постійного відомчого підпорядкування; 

– підготовка кадрів, як і будівництво готелів, орієнтовані не на сталий 

розвиток туризму, а на проведення одиничних державних заходів, тому 

здійснюється не тільки хаотично, але й у термін, який не дозволяє забезпечити 

високу якість; 

– спостерігається значний розрив між готелями, які знаходяться в 

центральних чи туристичних регіонах та на периферії; персонал центральних 

готелів проходить жорсткий відбір, провінційних – у більшості випадків не має 

відповідної освіти; 

– зміст підготовки кадрів залежить від відомчого підпорядкування 

навчального закладу (наразі – від спеціалізації навчального закладу та 

кадрового складу випускової кафедри). Рівень підготовки далекий від 

міжнародних стандартів; 

– у значній кількості готелів переважає „радянський сервіс”, особливо 

щодо громадян своєї країни; 

– розміщення в готелі розглядається як „буржуазний спосіб життя”, 

підкріплюється відповідними цінами (здебільшого, невиправдано завищеними); 

у результаті чого заможний українець віддає перевагу іноземним або найбільш 

„модним” закладам розміщення, а пересічний – приватним квартирам [231, 

с. 287 – 288]. 

Наголосимо, що ці негативні тенденції стосуються всього готельного 

господарства України, але через різні культурно-політичні, соціально-

економічні та природні чинники найбільш виражені в східних областях країни. 

Сьогодні в національній структурі освіти відмічається швидке та 

неконтрольоване зростання навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

фахівців для готельного господарства країни. 

За даними „Повного довідника абітурієнта 2014 – 2015” [165] та сайту 

„Oсвіта.ua” [150] у 2014 – 2015 навчальному році таких закладів (І – IV рівнів 

акредитації) було 63. Серед них є і спеціалізовані заклади освіти з 
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повноцінними тренувальними базами практики (таких усього близько десяти), і 

окремі факультети, кафедри (див. додаток М) у складі багатопрофільного вишу. 

Розташовані вони по території країни нерівномірно. Більшість зосереджена в 

регіонах з багатими туристично-рекреаційними можливостями: на першому 

місці – Київщина; другому – Закарпаття, Прикарпаття, Буковина, Поділля; 

третьому – Крим та Одещина. 

Залежно від програми підготовки, яку реалізує навчальний заклад, їх 

можна розділити на п’ять категорій: 

 кваліфікований робітник (кваліфікація: покоївка, адміністратор, 

майстер готельного обслуговування) – ліцеї, технікуми, професійно-технічні 

училища I – II рівнів акредитації – 4 навчальні заклади;  

 молодший спеціаліст (спеціальність 5.14010101 „Готельне 

обслуговування”, кваліфікація: фахівець з готельного обслуговування, 

організатор туристичної і готельної діяльності) – коледжі, технікуми I – II 

рівнів акредитації – 27 навчальних закладів;  

 бакалавр (напрям підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна 

справа”, кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи, фахівець з 

готельної та ресторанної справи) – інститути, університети – 40 закладів освіти;  

 спеціаліст (спеціальність 7.14010101 „Готельна і ресторанна 

справа”, кваліфікація: спеціаліст з готельної і ресторанної справи) – інститути, 

університети – 32; 

 магістр (спеціальність 8.14010101„Готельна і ресторанна справа”, 

кваліфікація: магістр з готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної 

та ресторанної справи) – інститути, університети – 31. 

З огляду на загальну кількість навчальних закладів III – IV рівнів 

акредитації, які здійснюють підготовку фахівців для готельного господарства, 

відзначимо, що, за підрахунками А. В. Віндюка, у 2010 – 2011 роках їх було 

трохи більше 20 [21, с. 77 – 78]. Тобто за 5 років їх кількість зросла вдвічі. 

Натомість, за офіційними даними статистичного бюлетеня „Основні 

показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 
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навчального року” [156, с. 115, 126, 130, 141, 152] кількість навчальних закладів 

готельного спрямування значно відрізняється від нарахованих нами та в рази 

менша. Так, молодших спеціалістів готує 13 державних та 5 приватних 

навчальних закладів, бакалаврів – 29 державних та 8 приватних, спеціалістів – 

15 державних та 4 приватних, магістрів – 15 державних та 7 приватних. Таку 

різницю можна пояснити тим, що у зв’язку із ситуацією, що склалась у 

Донецькій, Луганській областях та АР Крим, не всі навчальні заклади мали 

змогу надати необхідну інформацію в державну службу статистики. Проте, 

можливо, ця неузгодженість у цифрах має інші причини. 

Якщо проаналізувати зазначену структуру, наголосимо, що за 

кількісними показниками вона не відповідає потребам вітчизняного ринку 

послуг розміщення. Такий розподіл навчальних закладів за ОКР призводить до 

неможливості забезпечити готельні підприємства фахівцями першого 

кваліфікаційного рівня (покоївками, швейцарами, підносчиками багажу, 

телефоністами тощо), які займають найбільшу частину з усього обсягу кадрів 

готельних підприємств, та надлишку фахівців другого й третього рівнів 

професій (менеджерів служби прийому та розміщення, з обслуговування 

гостей, чергових адміністраторів, головних спеціалістів, начальників секторів 

та ін.).  

У результаті, як відзначає Н. В. Бунтова, на першому рівні професій 

(молодший персонал) у готельному підприємстві працюють зазвичай люди, які 

не мають професійної освіти та відповідного досвіду роботи або навіть фахівці 

з вищою освітою, які не змогли працевлаштуватися за спеціальністю [16, с. 99 –

 100]. При цьому фахівці, які отримали диплом бакалавра, спеціаліста або 

магістра в готельному господарстві, свідомо відмовляються працювати в 

закладах розміщення на нижчих посадах, навіть з урахуванням можливостей 

кар’єрного зростання. 

Отже, для вітчизняної системи професійної освіти в готельному 

господарстві залишиться характерним орієнтація на підготовку лінійних та 

функційних керівників готельного підприємства – фахівців другого та третього 
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кваліфікаційного рівня (див. додаток Г). Така ситуація значною мірою 

пояснюється сформованим стереотипом: дбайливі батьки повинні забезпечити 

можливість дитині отримати вищу освіту; роботодавець, який поважає себе, 

приймає на роботу (незалежно від кола виконуваних обов’язків) лише фахівців 

з вищою освітою.  

Щодо загальної кількості студентів, які навчаються на спеціальностях 

готельного спрямування, то за даними статистичного бюлетеня „Основні 

показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 

навчального року” [156, с. 115, 126, 130, 141, 152], у вищих навчальних 

закладах України навчалося 11525 осіб, з них близько 88% – у ВНЗ III − IV 

рівнів акредитації. Структуру представлено на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Структура підготовки фахівців готельного господарства у ВНЗ України всіх 

рівнів акредитації за напрямами підготовки та ОКР (розраховано за даними статистичного 

бюлетеня „Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України”) 

 

На жаль, за відсутності статистичного бюлетеня з основних показників 

діяльності професійно-технічних навчальних закладів України, ми не маємо 

змоги прослідкувати за тим, яка кількість осіб навчалася в цих закладах. 

Якщо розглянути динаміку кількості студентів напряму підготовки 

„Готельно-ресторанна справа” за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

маємо визнати, що найбільше зростання спостерігається серед випускників з 
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дипломами магістра та спеціаліста. Так, у 2014 – 2015 навчальному році 

порівняно з 2010 – 2011 навчальним роком кількість студентів зросла з 237 осіб 

до 887 (спеціаліст) та з 91 особи до 613 (магістр). Але в останні роки, з огляду 

на Болонський процес, випускники бакалавріату віддають перевагу 

магістратурі. 

З огляду на те, що найближчим часом підготовку студентів за 

спеціальністю 7.14010101 „Готельна і ресторанна справа” буде припинено, а 

частина навчальних закладів лише нещодавно отримала ліцензію на підготовку 

бакалаврів і незабаром постане питання про ліцензування наступного рівня – 

магістра – очікується зростання кількості вишів, які готуватимуть фахівців за 

цим ОКР, отже, і значно зросте кількість магістрантів. 

За результатами аналізу статистичних показників відзначимо, що 

найбільшу кількість студентів (61%) від загальної кількості осіб, яких було 

прийнято до вишів України на початок 2014/15 навчального року за 

спеціальностями готельного спрямування, було зараховано на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”. Але цікаво, що, незважаючи на 

розширення мережі навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців 

для готельного господарства, загальна кількість абітурієнтів, які обирають 

бакалавріат за цим напрямом підготовки, залишається незмінною. 

Інша ситуація спостерігається в навчальних закладах III – IV рівнів 

акредитації, що пропонують підготовку за ОКР „молодший спеціаліст”, – із 

збільшенням кількості навчальних закладів збільшується кількість студентів. 

Але ці показники ніяким чином не впливають на вирішення проблеми 

кадрового забезпечення ринку послуг розміщення кадрами масових професій, 

фахівцями першого кваліфікаційного рівня: абітурієнтів приваблює можливість 

отримати диплом бакалавра за скороченим терміном навчання.  

Щодо навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, то з кожним роком 

вони стають менш затребувані в абітурієнтів. 

Отже, на сьогоднішній день сформована достатньо широка мережа 

навчальних закладів різного рівня акредитації, що пропонують підготовку 
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фахівців готельного господарства. Швидке та неконтрольоване зростання 

кількості навчальних закладів призводить до переважання в системі підготовки 

кадрів для готельного господарства вищих навчальних закладів. У світовій 

практиці, навпаки, саме сегмент початкової освіти в готельному секторі є 

найбільшим, що виправдано специфікою галузі. 

Наступною рисою, що характеризує вітчизняну систему підготовки 

фахівців для готельного господарства, є надто широкий профіль підготовки. 

Здійснювати підготовку фахівців для готельної галузі у вітчизняних вишах 

почали з 2004 року в рамках напряму підготовки 0504 „Туризм” [170], до якого 

входила спеціальність 050402 „Готельне господарство” (ОКР: бакалавр, 

спеціаліст, магістр) та 5.050403 „Організація обслуговування в готелях і 

туристичних комплексах” (ОКР – молодший спеціаліст). У 2004 – 2010 роках 

спеціальність неодноразово змінювала галузь знань, до якої вона належала, 

шифр та назву.  

У 2010 р. перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 

було переглянуто, у результаті спеціальність „Готельне господарство” 

перетворилася на окремий напрям підготовки „Готельно-ресторанна справа” й 

увійшла до галузі знань 1401 „Сфера обслуговування” [170]. 

Доцільність такого об’єднання (готельна і ресторанна справа) в одному 

напрямі підготовки дискутується до цього часу. Його прибічники 

підкреслюють, що послуги розміщення нерозривно пов’язані з послугами 

харчування з часів існування перших готелів, тому об’єднання є логічним. 

Противники об’єднання вказують на різницю у видах економічної 

діяльності закладів розміщення та підприємств ресторанного господарства, 

звідси занадто широкий спектр підготовки, що негативно впливає на її якість. 

Вони підкреслюють об’ємність професійно зорієнтованих дисципліни, яка при 

скороченні часу на аудиторну роботу не дає можливість повною мірою 

опанувати теоретичними знаннями й водночас специфіку готельної та 

ресторанної діяльності, яка вимагає значної практичної підготовки. 
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Щодо рівномірності розподілу навчального навантаження між двома 

спеціальностями, то на бакалавріаті мінімальна кількість кредитів на вивчення 

ресторанних дисциплін (12 кредитів) більша щодо дисциплін готельного 

господарства (10 кредитів) [153, с. 12 – 13]. У змісті частини дисциплін 

передбачено вивчення аспектів діяльності підприємств і готельного, і 

ресторанного господарств: „Менеджмент готельно-ресторанного господарства” 

(6 кредитів), „Маркетинг готельного і ресторанного господарства” (5 кредитів), 

„Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства” (3 кредити), 

„Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві” 

(3 кредити), „Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства” (4 

кредити) тощо, тому зробити об’єктивний висновок про переважання однієї чи 

іншої спеціалізації в процесі підготовки майбутнього фахівця неможливо. 

Проте вивчення навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

бакалаврів готельно-ресторанної справи у двадцяти вітчизняних вишах, 

показало, що більшість навчальних закладів скористалися можливістю за 

рахунок варіативної частини посилити підготовку майбутніх фахівців до 

діяльності саме в підприємствах ресторанного господарства. 

Такий вибір навчальних закладів можна пояснити так: по-перше, за 

статистикою підприємств ресторанного господарства відкривається та 

функціонує в рази більше, аніж готельних, вони набирають велику кількість 

персоналу, отже, працевлаштуватися туди значно легше. До того ж існує 

реальна можливість швидкого росту кар’єри та висока заробітна плата.  

По-друге, у країні існувала розвинена мережа навчальних закладів, які 

готували фахівців для підприємств громадського харчування, отже, є досвід 

їхньої підготовки, відповідне кадрове, навчально-методичне та матеріально-

технічне забезпечення. Тому заповнити складник освітнього процесу, який 

стосується підготовки фахівців для ресторанних підприємств, дещо простіше.  

Об’єднання готельного та ресторанного господарства в один напрям 

підготовки впливає й на організацію практик. Проблеми виникають з 

розробкою наскрізних програм практик, які повинні бути спрямовані на 
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одночасне закріплення теоретичних знань з організації готельного та 

ресторанного господарства та набуття практичних умінь і навичок, пов’язаних з 

професійною діяльністю і у сфері готельного бізнесу, і ресторанного. 

До того ж студенти за короткий проміжок часу, що відводиться на 

практики, повинні попрацювати на посадах різних кваліфікаційних рівнів 

персоналу підприємств ресторанного та готельного господарства. Це значно 

збільшує навантаження на студентів та не дає їм можливості якісно виконувати 

завдання практик. 

Отже, об’єднання готельного та ресторанного господарства в один 

напрям підготовки цілком зрозуміле та логічне у зв’язку з історичним 

розвитком цих сфер діяльності, але це робить профіль підготовки надто 

широким. З огляду на це виникають певні труднощі, пов’язані зі змістом та 

обсягом інформації фахових дисциплін готельного й ресторанного 

спрямування, розподілом навчального часу, розробкою наскрізних програм 

практик та її організацією. 

Аналізуючи систему підготовки кадрів для готельного господарства за 

напрямами підготовки та спеціальностями, відзначаємо, що найбільш 

поширеним є напрям підготовки „Готельно-ресторанна справа”. Але значна 

кількість навчальних закладів К паралельно з цим напрямом – здійснюють 

підготовку цих фахівців у рамках таких напрямів, як „Менеджмент” та 

„Економіка”. Першість займають спеціальності „Менеджмент організацій”, 

„Менеджмент організацій і адміністрування”, „Економіка і управління”, у 

межах яких існує кілька спеціалізацій, найпопулярнішими з яких є: 

„Менеджмент готельно-ресторанного господарства”, „Менеджмент готельного 

господарства і туризму”, „Економіка і управління готелями і ресторанами” 

тощо. Доцільність підготовки фахівців для готельного господарства за цими 

напрямами активно дискутується, оскільки, як відзначають дослідники, складно 

забезпечити високу якість підготовки, якщо вивчення специфіки галузі 

обмежується кількома дисциплінами спеціалізації. 
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Одним із основних чинників, які впливають на якість підготовки фахівців 

для готельного господарства, є застарілість галузевих професійних 

стандартів. Як відомо, освітні стандарти складаються на основі галузевих 

професійних стандартів, які визначають перелік основних навичок і знань, 

необхідних для виконання посадових обов’язків працівників усіх рівнів 

готельного комплексу.  

Наявні професійні стандарти (кваліфікаційні вимоги) відображають лише 

мінімально необхідні вимоги до рівня підготовки працівників і вже давно 

застаріли. У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій” [50] уміщено 23 професії сфери готельного господарства, які мають 

кваліфікаційні характеристики, зорієнтовані на працівників готелів 

традиційного „радянського, пострадянського” рівня. На решту професій 

відповідного напряму кваліфікаційні характеристики відсутні взагалі 

(менеджер (управитель) готельного господарства, фахівець з готельного 

обслуговування, фахівець із конференц-сервісу, фахівець з організації дозвілля, 

консьєрж готельного комплексу тощо) [51; 52]. Тобто роботодавці, нарікаючи 

на незадовільний рівень підготовки випускників та їхню невідповідність 

вимогам ринку праці, так і не сформулювали свої побажання. Готельні 

асоціації, найбільш зацікавлені в якісному кадровому забезпеченні, дотепер не 

розробили стандартів за сучасними професіями готельної галузі. А тому немає 

й підґрунтя для розробки освітніх стандартів на підготовку фахівців 

відповідних професій.  

Перелік знань, умінь і навичок у професійних стандартах є орієнтиром 

при складанні навчальних планів і програм. Без чіткого розуміння того, який 

фахівець потрібен готельній галузі, важко розробляти, а в подальшому й 

коригувати програму навчання студентів. Частина дидактичних одиниць 

чинних освітніх стандартів уже не актуальна, частина абсолютно незрозуміла 

для працівників готельних підприємств. Це призвело до того, що наука та 

готельна галузь говорять різними мовами. 
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Отже, оновлення чинних та введення нових освітніх стандартів 

професійної освіти на основі професійних стандартів повинно забезпечити 

підвищення якості підготовки кадрів для готельних підприємств. 

Значна кількість проблем у підготовці фахівців для готельного 

господарства викликана недосконалістю галузевих стандартів вищої освіти 

України з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”, формуванням 

навчальних планів і програм на основі знаннієвого підходу.  

У 2004 році розроблено перші складники галузевих стандартів вищої 

освіти в готельному господарстві – освітньо-кваліфікаційна характеристика, 

освітньо-професійна програма та нормативна частина навчального плану 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050400 „Готельне господарство” [151] 

та молодших спеціалістів – 5.050403 „Організація обслуговування в готелях і 

туристичних комплексах” [152]. До 2009 р. галузевих стандартів підготовки 

спеціалістів (7.050402) та магістрів (8.050402) готельного господарства не було. 

Перетворення у 2010 році спеціальності „Готельне господарство” на 

окремий напрям підготовки „Готельно-ресторанна справа” [174] дає підстави 

для припинення дії чинних стандартів. Для нового напряму підготовки були 

розроблені відповідні галузеві стандарти вищої освіти України (ГСВОУ) 

(освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та 

нормативна частина навчального плану підготовки фахівців із напряму 

підготовки 140101 „Готельно-ресторанна справа” за спеціальностями 

5.14010101 „Готельне обслуговування” – молодший спеціаліст [171], 6.140101 

„Готельно-ресторанна справа” – бакалавр [40; 43; 44], 7.14010101 „Готельна і 

ресторанна справа” – спеціаліст [41; 45; 46], 8.14010101 „Готельна і ресторанна 

справа” – магістр [42; 47; 48]). 

Розробкою ГСВОУ займались представники економічних, технічних та 

технологічних наук [172], які не є фахівцями в готельній галузі. Тому вони 

створили стандарти дотично до свого світогляду, своєї спеціалізації. Це значно 

впливає на бачення особистості майбутнього фахівця готельного господарства 

та на спрямованість галузевих стандартів вищої освіти, програм підготовки. 
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Хоча сьогодні навчальні заклади намагаються довести обсяг теоретичної 

й практичної підготовки фахівців до оптимального їх співвідношення та 

збільшують кількість годин на фахові предмети, але залишаються проблеми 

перегляду обсягу й змісту фахових дисциплін (часто зміст навчальних курсів не 

доповнює один одного, а дублює; тематика навчальних дисциплін не має 

логічної послідовності) та ув’язки їх з потребами ринку праці в готельному 

господарстві, з потребами роботодавців.  

Слабо налагоджений зв’язок навчання з професійною діяльністю в перші 

роки навчання гальмує розвиток пізнавальної та професійної мотивації 

студентів. Спеціалізація починається лише з третього курсу, тільки тоді студент 

пізнає специфіку готельної діяльності. І хоча в теорії та практиці підготовки 

фахівців вже давно затвердилася думка про те, що саме початковий період 

навчання має стати визначальним у процесі самоідентифікації студентів та 

сформувати в майбутніх фахівців бажання працювати в готельній галузі, 

реалізувати це становище в освітньому процесі досить складно через значну 

кількість дисциплін, пов’язаних з підготовкою студентів до виконання 

інженерно-архітектурних робіт, які не мають ніякого відношення ні до 

організації послуг розміщення, ні харчування, проте введені до стандарту як 

нормативні.  

Упровадження на перших курсах фахових дисциплін вирішить і проблему 

забезпечення наступності в змісті підготовки молодших спеціалістів та 

бакалаврів для готельного господарства. Наразі молодших спеціалістів, і це 

цілком закономірно, готують до роботи в галузі, тому освітній процес 

насичений професійно зорієнтованими дисциплінами. Тоді як на бакалавріаті 

спочатку формуються загальноособистісні компетенції та вивчаються 

дисципліни соціально-гуманітарних, природничо-наукових та 

загальноекономічних компонентів. У результаті студенти, які отримали ОКР 

молодшого спеціаліста, при продовженні навчання на бакалавріаті, навіть за 

скороченим терміном, стикаються з проблемою дублювання вивченого раніше 

матеріалу, і хоча вони здебільшого краще підготовлені до майбутньої 
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професійної діяльності, особливо на технологічному рівні, їхня 

фундаментальна підготовка значно слабша. 

Отже, наразі можна говорити про повне забезпечення всіх ОКР із 

напряму підготовки 140101 „Готельно-ресторанна справа” комплектом 

галузевих стандартів, що сприяє завершенню процесу формування вищої 

професійної освіти в готельному господарстві в Україні. Але ще залишаються 

відкритими питання їх змістовного наповнення та відповідності реальним 

вимогам готельного господарства та міжнародним стандартам, вирішення яких 

дасть змогу вести підготовку затребуваних у галузі готельного господарства 

фахівців. 

Важливим елементом у структурі системи професійної освіти в готельній 

галузі є наукові, науково-методичні й методичні установи, науково-виробничі 

підприємства, залучені не тільки до вирішення нагальних проблем готельної 

сфери, розробки науково обґрунтованих проектів для готельного бізнесу в 

умовах ринкових відносин, а й до організації процесу підготовки фахівців 

готельного господарства, вирішення проблем навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу тощо.  

Найбільш вагомий внесок у підвищення якості професійної підготовки 

фахівців готельного господарства на сьогодні робить Навчально-методична 

комісія (НМК) зі сфери обслуговування, у складі якої діє підкомісія з готельної 

та ресторанної справи (140101). До складу цієї підкомісії входить 17 

представників з 12 навчальних закладів України [101]. Результатами її 

діяльності стала підготовка окремих складників ГСВОУ підготовки бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”: 

„Засоби діагностики якості вищої освіти. Програма державного екзамену”; 

„Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації”; 

„Вимоги до спеціалізованих лабораторій і кабінетів”. 

В Україні зараз діють і всесвітні та міжнародні об’єднання, асоціації в 

системі професійної освіти, і національні. До перших належать:  
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– Всесвітня туристична організація (ЮН ВТО), до складу якої за 

рекомендацією Уряду України у вересні 1999 року був прийнятий Київський 

університет туризму, економіки і права (КУТЕП) [93];  

– Всесвітня асоціація професійного навчання в галузі гостинності та 

туризму (АМФОРТ), створена з метою вдосконалення професійної туристської 

підготовки, уніфікації й стандартизації програм, упровадження технічних 

засобів у систему навчання. Членами асоціації є дослідницькі центри, навчальні 

заклади, офіційні туристичні організації та підприємства [55]. В Україні вона 

діє з 2001 року; 

– Об’єднаний університет туризму держав-учасниць СНД, створений у 

Москві в 1998 році як Міжнародний Союз громадських об’єднань. Метою цього 

об’єднання є сприяння відродженню єдиного туристичного простору держав 

Співдружності через скоординовану підготовку фахівців вищої кваліфікації із 

країн СНД. Його членами є заклади освіти, науково-дослідні центри, а також 

науково-педагогічні працівники та спеціалісти, які працюють у галузі туризму 

[20, с. 7 – 14]. Перший вітчизняний навчальний заклад став членом Об’єднаного 

університету туризму в 1998 році. 

Національні організації в системі готельної професійної освіти 

представлені лише Асоціацією навчальних закладів України туристського та 

готельного профілю, заснованою в травні 1997 р. з використанням навчально-

методичної й наукової бази КУТЕП [55]. 

Відзначимо, що на початку становлення вітчизняної системи професійної 

освіти в туризмі з метою сприяння розвитку національної освітньої діяльності, 

системи підготовки й підвищення кваліфікації кадрів туристичного та 

готельного профілю, зокрема підвищення кваліфікації викладачів профільних 

дисциплін, створено цю Асоціацію. До її складу ввійшло більше 50 навчальних 

закладів України й низка вишів Російської Федерації, Болгарії та Білорусії. І 

хоча підготовка фахівців готельного господарства розглядалася лише в рамках 

професійної туристської освіти, а можливості Асоціації впливати на її розвиток 

поступово зійшли нанівець, наголосимо, що незаперечними позитивними 
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моментами її діяльності є: запровадження в 7 навчальних закладах (членах 

Асоціації) спільного українсько-німецького проекту „Модернізація професій 

готельного господарства й ресторанної справи”, у рамках якого 86 викладачів 

цих закладів стажувалися в Німеччині [213, с. 142 – 145]; проведення 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та інших 

наукових заходів.  

Відмітимо, що за сприянням представлених об’єднань, організацій та 

навчальних закладів, що входять до їх складу, суттєво посилилась науково-

дослідна робота в різних напрямах професійної готельної освіти, зріс науковий 

потенціал у цій сфері. Але все ще бракує національних науково обґрунтованих 

та на державному рівні підкріплених програм і проектів розвитку професійної 

освіти в готельній галузі; єдиних наукових установ та дослідницьких центрів у 

системі професійної готельної освіти. 

Отже, зазначені вище елементи структури професійної освіти в 

готельному господарстві України мають характерні риси, що відрізняють 

професійну освіту в готельному господарстві України від інших систем 

готельної освіти: незначний досвід підготовки фахівців для закладів 

розміщення; швидке та неконтрольоване зростання навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку фахівців для готельного господарства країни; надто 

широкий профіль підготовки фахівців готельної сфери; недосконалі галузеві 

стандарти профільної освіти в готельному господарстві; незначна кількість 

наукових та науково-методичних об’єднань, асоціацій у системі готельної 

професійної освіти; відсутність національних науково обґрунтованих та на 

державному рівні підкріплених програм і проектів розвитку професійної освіти 

в готельній галузі, єдиних наукових установ та дослідницьких центрів у цій 

системі освіти.  
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3.2. Можливості використання російського досвіду в процесі 

підготовки фахівців готельного господарства в Україні 

 

Підготовка фахівців готельного господарства в Україні на цьому етапі 

свого розвитку має певні труднощі. Пов’язано це, у першу чергу, з докорінними 

змінами соціально-політичної, економічної ситуації в країні та освітніми 

трансформаціями в суспільстві. В умовах актуального пошуку шляхів 

підвищення ефективності функціонування всіх ланок системи професійної 

освіти в готельному господарстві, її відповідності сучасній вітчизняній 

дійсності та міжнародним стандартам, основний акцент повинен робитись на 

вивчення закордонного досвіду підготовки фахівців для готельного 

господарства з метою усунення недоліків у процесі підготовки вітчизняних 

фахівців цієї галузі. 

При виборі країн, досвід яких хотіли б перейняти, потрібно враховувати 

той факт, що вітчизняна система освіти характеризується поступовим, 

помірним розвитком та не має змоги робити кардинальні зміни в підготовці 

фахівців готельного господарства. Тому потрібно звертатися до досвіду країн, 

що досягли певного успіху в професійній готельній освіті, але при цьому вже 

пройшли етапи, на яких зараз знаходиться Україна. У цьому контексті значний 

інтерес для вітчизняної системи підготовки фахівців для готельного 

господарства становить досвід Російської Федерації.  

Незважаючи на те, що в основі системи підготовки фахівців готельного 

господарства України та Росії лежить спільна радянська система підготовки 

кадрів, активно відбувається формування цілісної системи багаторівневої 

неперервної професійної підготовки фахівців готельного господарства в обох 

країнах, упроваджується кредитно-модульна система організації навчання, 

російська професійна освіта в готельному господарстві випереджає систему 

підготовку фахівців цієї сфери в Україні за багатьма показниками.  

З метою визначення рекомендації щодо використання російського 

досвіду підготовки фахівців готельного господарства у вітчизняній системі 
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професійної освіти в цій галузі розглянемо головні розбіжності в підготовці 

фахівців готельного господарства в Україні та Російській Федерації: 

1) зосередження після розпаду СРСР на території Російської Федерації 

профільних навчальних закладів, професорсько-викладацький склад яких мав 

досвід наукової, навчально-методичної та практичної роботи в галузі; наукових, 

науково-методичних й методичних установ, науково-виробничих підприємств, 

що були залученні до організації процесу підготовки фахівців готельного 

господарства та вирішення проблем навчально-методичного забезпечення 

процесу навчання.  

Україна ж на той час вимушена була заново будувати систему підготовки 

кадрів для готельного господарства;  

2) у світовому просторі Росія мала значно вигідніші позиції щодо 

України: економічний, політичний, промисловий, туристичний потенціал 

колишнього СРСР був зосереджений на її території; були добре налагоджені 

зв’язки з іншими державами; наявна туристична інфраструктура сприяла 

збільшенню туристів та, відповідно, розвитку готельного господарства й 

збільшенню уваги до підготовки фахівців для цієї галузі. Тоді як Україна 

довгий період часу ніяк себе не проявляла у світовому просторі;   

3) Російська Федерація у рамках Болонського процесу успішно перейшла 

на дворівневі програми вищої освіти (бакалавр – магістр). При цьому 

традиційний підхід до визначення рівнів підготовки, який заснований на таких 

чинниках, як тривалість навчання або статус навчального закладу, логічно 

замінився на якісні оцінки, в основі яких лежать знання та досвід людини.  

Україна, своєю чергою, на законодавчому рівні теж відмовилась від програми 

підготовки за ОКР спеціаліста, але на практиці ще здійснює набір за цим ОКР; 

4) у російській професійній освіті в готельній галузі значний внесок 

робиться в розвиток довишівської професійної підготовки (програми професійної 

орієнтації школярів у рамках ліцейських класів, підготовчі курси) та 

післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів). В Україні 

допрофесійна освіта недостатньо розвинута, тоді як післядипломна – не становить 
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повноцінної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 

готельного господарства; 

5) структура російської програми бакалавріату докорінно змінилась 

порівняно з попередніми стандартами й становить поділ бакалавріату на 

академічний та прикладний. Можемо припустити, що прикладний бакалавріат, 

який є практико зорієнтованою програмою підготовки, прирівнюється до 

вітчизняного молодшого бакалавру (колишнього молодшого спеціаліста). 

Говорити про переваги чи недоліки такого поділу зарано, адже ВНЗ ще не 

почали здійснювати набір студентів за цим рівнем підготовки. У європейських 

країнах також є програми теоретичного та прикладного спрямування, але перед 

тим, як обрати ту чи ту програму, майбутні студенти повинні обов’язково 

засвоїти спеціальну професійну програму, яка знайомить їх з практичним 

боком галузі. У Росії це не є обов’язковою умовою, а навчальні заклади 

здебільшого пропонують програму академічного бакалавріату; 

6) у період, коли Україна відмовляється від спеціальності „Готельне 

господарство” та впроваджує напрям підготовки „Готельно-ресторанна справа”, 

Російська Федерація навпаки скасовує широкий профіль підготовки та вводить 

до вищої професійної освіти вузькопрофільний напрям підготовки фахівців 

готельного господарства – „Готельна справа”, що, на нашу думку, є важливим 

кроком у напрямі покращення якості підготовки кадрів для готельного сектору; 

7) російські навчальні заклади активно беруть участь у створенні 

ліцензованих міжнародних програм подвійних дипломів з Інститутом Ватель 

(Франція), Міланським університетом Бікокка (UNIMIB) (Італія), 

Брюссельським вільним університетом (Бельгія) та іншими для підготовки 

фахівців готельного господарства. Ці програми для російських вишів стали 

одним із найбільш серйозних інструментів Болонського процесу. Українські 

ВНЗ поки що не беруть активної участі в аналогічних програмах;  

8) процес розробки та впровадження російських освітніх стандартів 

значно випереджає за швидкістю та якістю національний. У Росії наразі 
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закінчується розробка стандартів ІV покоління, тоді як в Україні тільки недавно 

були впроваджені стандарти „другого покоління”; 

9) слабка співпраця українських ВНЗ з ринком праці порівняно з 

російськими, які встановлюють тісні контакти з роботодавцями та іншими 

представниками громадськості в напрямі спільної роботи над освітніми 

стандартами, залучення представників готельного бізнесу до навчального 

процесу, можливості успішного працевлаштування випускників тощо. 

10) в Україні зберігається обмежений інформаційно-комунікаційний 

простір у сфері професійної освіти в готельній галузі, залишається 

несформованою належна відкритість навчальних закладів перед 

роботодавцями, студентами та їхніми батьками, суспільством. У російській 

професійній системі готельна освіта є більш відкритою: доступні нормативно-

правова інформація, освітні стандарти, робочі програми та плани, усі важливі 

дані про діяльність навчальних закладів.  

Зауважимо, що концепція профільної освіти за європейським зразком у 

Росії тільки починає приживатися. Проблеми неналежного рівня викладання 

іноземних мов, недостатнього збалансування теоретичного й практичного 

складників навчання, відсутності закономірних зв’язків між навчальними 

закладами та готельними підприємствами, що зумовлено вадами самої 

російської готельної індустрії, поступового витіснення початкової ланки 

готельної освіти, залишають питання якісної підготовки фахівців готельної 

галузі відкритими. 

Зіставлення основних елементів системи освіти в готельному 

господарстві в Російській Федерації й Україні та визначення головних 

розбіжностей у підготовці фахівців готельного господарства в Україні та 

Російській Федерації дозволяє визначити рекомендації щодо використання 

російського досвіду у вітчизняній практиці: 

1. Покращення роботи вітчизняної Науково-методичної комісії, діяльність 

якої наразі поступається діяльності Навчально-методичного об’єднання 

навчальних закладів РФ в освіті в галузі сервісу й туризму, що виконує велику 
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роботу з науково-методичного й ресурсного забезпечення модернізації та 

розвитку системи освіти у сфері готельного господарства з урахуванням 

основних напрямів, пріоритетів та інновацій соціально-економічного розвитку 

Російської Федерації [205]. Позитивними моментами роботи НМО є: 

– відкритість та прозорість її діяльності: затвердження проектів галузевих 

стандартів освіти, програм підготовки кадрів та підвищення кваліфікації, 

формування навчально-методичного супроводу спеціальностей СПО та ВО в 

галузі готельного сервісу відбувається після їх відкритого обговорення в 

рамках засідань учасників ради НМО, конференцій та семінарів; 

– подальше висвітлення результатів засідань у загальнодоступних 

наукових виданнях (наприклад, у науково-практичному журналі „Сучасні 

проблеми сервісу та туризму”), у періодичній пресі, в Інтернеті, та їх 

оперативна передача навчальним закладам готельного спрямування та 

розміщення у вільному доступі на сайті Міністерства освіти та науки Російської 

Федерації; 

– у роботі цього НМО беруть участь представники регіональних та 

муніципальних органів влади РФ, провідні навчальні заклади середньої й вищої 

професійної освіти в готельному господарстві, роботодавці, представники 

готельних асоціацій, партнери за міжнародними та російськими програмами й 

проектами, за активної участі яких розробляються державні освітні стандарти, 

визначаються компетенції, професійні модулі, вимоги до підготовки 

випускників та умови реалізації освітніх програм федеральних державних 

освітніх стандартів; узгоджується перелік профілів підготовки з огляду на 

інтеграцію освітніх програм у системі неперервної професійної освіти ППО, 

СПО, ВО;  

– підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу із 

залученням до викладання представників освітніх установ і провідних 

роботодавців;  
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– організація підготовки, рецензування й видання підручників та 

навчально-методичних посібників для дисциплін і нормативного, і варіативного 

блоків тощо. 

Наслідком плідної роботи НМО є вдосконалення науково-педагогічного, 

навчально-методичного, організаційного, правового, фінансово-економічного, 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення; розвиток інноваційної 

інфраструктури в системі освіти на основі мережевої взаємодії НМО з 

освітніми організаціями, з представниками громадських об’єднань, провідними 

роботодавцями та іншими особами, зацікавленими в підвищенні якості 

підготовки фахівців; розробка та реалізація інноваційних проектів, 

експериментальних майданчиків, освітніх центрів, бізнес-інкубаторів та інших 

структур корпоративної взаємодії, діяльність яких спрямована на підготовку 

фахівців, що відповідають вимогам ФДОС, потребам ринку праці й 

працедавців. 

Саме такий робочий орган дозволяє домогтися найбільшої ефективності в 

питаннях підвищення якості освіти в готельній сфері. Тому, на нашу думку, 

досвід роботи цього НМО в системі професійної освіти в готельній галузі та 

результати його діяльності повинні слугувати орієнтиром і для вітчизняної 

Науково-методичної комісії.  

Перші кроки в цьому напрямі зроблено із прийняттям нового закону 

України „Про вищу освіту” [169], яким передбачено введення до науково-

методичних комісій представників держави, роботодавців та їх об’єднань, 

вищих навчальних закладів усіх форм власності, наукових установ, 

професійних асоціацій, міжнародних експертів. Розробка та затвердження 

стандартів вищої освіти та стандартів освітньої діяльності повинні відбуватись 

за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти та оприлюднюватись на офіційному веб-сайті. Про результати діяльності 

цієї НМК ще зарано говорити, адже наразі відбувається відбір членів до 

Науково-методичної ради та Науково-методичних комісій за галузями знань. 



186 

 

2. Виокремлення з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”  

окремого профілю підготовки, спеціальності, наприклад, „Готельна справа” або 

„Готельна діяльність”.  

Російські науковці в якості профілів на бакалавріаті за напрямом 

підготовки „Готельна справа” пропонують: „Готельна діяльність”, „Ресторанна 

діяльність”, „Санаторно-курортна діяльність”. У магістратурі визначення 

профілю підготовки відбувається залежно від потреб ринку праці, готельної 

індустрії, науково-дослідного та матеріально-технічного ресурсу освітньої 

організації, а отже, має багатопрофільний характер. Європейській практиці 

підготовки магістрів готельної сфери така багатопрофільність у виборі програм 

не притаманна. 

Нам подобається такий підхід російських науковців до визначення 

профілів підготовки бакалаврів, адже ми вважаємо, що вітчизняний напрям 

підготовки „Готельно-ресторанна справа” надто широкий і не дає можливості 

якісно підготувати фахівців до роботи саме в готельному підприємстві.    

3. Значний інтерес для вітчизняних навчальних закладів становить досвід 

російських вишів в організації допрофесійної освіти, яка, з погляду багатьох 

науковців, сприяє усвідомленому вибору професії кожним випускником школи 

та в подальшому підвищує значною мірою якість навчального процесу у виші 

та забезпечує підготовку фахівців високої кваліфікації.  

Зараз кожен російський профільний ВНЗ зосереджений на створені 

туристських класів, але з огляду на обмежені можливості вітчизняних 

навчальних закладів та поки що незначну кількість бажаючих школярів 

навчатися в таких класах, актуальними ідеями, які доцільно використати у 

вітчизняній практиці допрофесійної готельної освіти, можуть бути: участь 

школярів у програмах професійної орієнтації в межах класних годин або 

„навчання на вихідних”, підготовчі курси, участь у тематичних олімпіадах, 

віртуальні навчальні курси, і т. п. Обов’язковою умовою, на наш погляд, 

повинна бути гарантія врахування результатів такої підготовки при 

подальшому вступі на навчання.  
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4. Поряд з допрофесійною освітою значний внесок у Росії робиться в 

розвиток післядипломної освіти в готельній галузі, яка містить підвищення 

кваліфікації та професійну перепідготовку і професорсько-викладацького 

складу навчальних закладів, і різних категорій фахівців готельної сфери.  

Для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – 

докторів філософії та докторів наук, доцільним є створення дисертаційних рад з 

„Теорії та методики професійної освіти (туризм/готельне господарство)”.  

Наразі в Україні відсутні дисертаційні ради з теорії та методики 

професійної освіти в готельному господарстві. Вітчизняні науковці власні 

дисертації захищають здебільшого в спеціалізованих радах із спеціальностей 

13.00.01 „Загальна педагогіки та історія педагогіки” та 13.00.04 „Теорія та 

методика професійної освіти”, тоді як у Російській Федерації дисертаційна рада 

за науковою спеціальністю 13.00.08 – теорія та методика професійної освіти (у 

туризмі), була створена 17 років назад. За період свого існування в ній було 

успішно захищено понад 500 кандидатських і 13 докторських дисертацій. При 

цьому більше 200 дисертацій захистили практичні працівники сфери туризму та 

готельної галузі, які залучаються до викладацької роботи [163, с. 171]. 

Відкриття в Україні спеціалізованої ради із захисту дисертацій з теорії та 

методики професійної освіти в туризмі/готельному господарстві дасть змогу не 

тільки підняти якість підготовки фахівців для готельної галузі шляхом 

підвищення кваліфікації викладачів та впровадження результатів досліджень у 

навчальний процес підготовки сучасних кваліфікованих кадрів сфери 

готельного бізнесу, а й залучити практиків готельної індустрії до педагогічної 

діяльності, через отримання ними вищої кваліфікації.  

Щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки різних категорій 

фахівців готельної сфери, то тут доцільно звернути увагу на формування змісту 

курсів з урахуванням попереднього рівня їхньої підготовки й потреб 

професійної діяльності, яку вони зараз виконують. 

5. У межах реформування системи підготовки кадрів для готельного 

господарства в Росії змінюються й вимоги до професорсько-викладацького 
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складу: крім показників, включених в ефективний контракт (кількість цитувань 

у міжнародному науковому співтоваристві, наукова робота зі студентами, 

використання інтерактивних форм навчання), важливим критерієм стає рейтинг 

викладача. Він включає компетенцію викладача, досвід практичної роботи в 

освіті та галузі, наявність наукової школи, рейтинг у виші й науковому 

співтоваристві, постійне підвищення кваліфікації не тільки в галузі професійної 

сфери діяльності, але й у галузі сучасних освітніх технологій, нових форм і 

методів передачі знань, формування професійних умінь і навичок. 

Удосконалення в українських навчальних закладах критеріїв оцінки 

роботи викладачів дасть змогу, з одного боку, значно підвищити рівень 

підготовки фахівців готельного господарства, з іншого, – підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняних вишів і на національному ринку освіти, і 

на міжнародному, де схожі рейтинги викладачів активно використовуються. 

6. Для підвищення якості підготовки кадрів на основі практико 

зорієнтованого підходу в процес професійної освіти в Російській Федерації 

впроваджується нова форма реалізації освітніх програм – мережева, яка 

передбачає організацію навчального процесу з використанням ресурсів кількох 

організацій, що здійснюють освітню діяльність, зокрема іноземних, а також при 

необхідності з використанням ресурсів інших організацій (наукові організації, 

готельні підприємства та інші, що володіють ресурсами, необхідними для 

здійснення навчання, проведення навчальної й виробничої практики та інших 

видів навчальної діяльності, передбачених відповідною освітньою програмою) 

[61, с. 89; 136]. 

Така взаємодія охоплює: відкриття освітніх установ (ліцеїв, коледжів) при 

вищих навчальних закладах; реалізацію освітніх програм та окремих курсів із 

використанням кадрового та науково-методичного потенціалу вишів-партнерів; 

організацію різних форм спільного використання матеріальних, навчальних, 

кадрових та інших ресурсів; реалізацію спадкоємних, інтегрованих освітніх 

програм професійної освіти за напрямами, пов’язаними з підготовкою кадрів 

сфери готельного бізнесу.  
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Цей підхід у реалізації освітніх програм підготовки фахівців для 

готельного господарства є актуальним для України та дасть змогу раціонально 

вирішити наявні проблеми взаємодії між навчальними закладами та 

підприємствами готельної галузі, науково-методичного й матеріально-

технічного забезпечення вітчизняної системи підготовки кадрів готельної галузі 

й покращити якість підготовки фахівців для галузі.  

7. Російські навчальні заклади є членами ряду професійних готельних 

асоціацій, співробітництво з якими значно впливає на рівень підготовки 

фахівців для готельного господарства.   

Асоціації чітко розуміють важливість їх співробітництва з навчальними 

закладами в професійній підготовці фахівців для галузі, а тому за їх участі 

створюється сертифікована система менеджменту якості освітніх послуг; 

формується університетська система підвищення кваліфікації викладацьких 

кадрів; ведеться науково-дослідна робота, результати якої використовуються і в 

навчальному процесі, і у виробничих процесах готелів; створюються 

навчально-сервісні комплекси; зростає обсяг інвестицій у розвиток 

матеріально-технічної бази ВНЗ; розвиваються контакти з бізнесом: практики 

залучаються до викладання спеціальних дисциплін, до участі в державній 

атестації випускників і до розробки навчально-методичних матеріалів; 

відбувається взаємодія роботодавців та навчальних закладів у напрямі 

формування нових професійних вимог до працівників готельної сфери тощо. 

Крім того, провідні навчальні заклади готельного профілю мають власні 

об’єднання, асоціації, які створюють інноваційні проекти, комплексні програми 

науково-дослідної роботи, інститути інноваційних досліджень тощо. Відмітимо, 

що ці асоціації охоче діляться власними досягненнями та періодично їх 

висвітлюють у своїх наукових журналах, що входять до реєстру фахових 

видань.  

У вітчизняній системі професійної готельної освіти наразі діє лише 

Асоціація навчальних закладів України туристського та готельного профілю, 

діяльність якої не настільки різноманітна та відкрита.  
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8. Для нас є цікавим та актуальним досвід російських навчальних закладів 

у налагоджені міжнародного співробітництва та реалізації міжнародних 

програм і проектів, що дає їм змогу інтегруватись до європейського і світового 

наукового та освітнього простору, міжнародний ринок науково-освітніх послуг.  

Міжнародне співробітництво із зарубіжними вишами Російська 

Федерація розвиває в різних формах – від простого запрошення провідних 

зарубіжних фахівців для читання лекцій до створення потужних консорціумів 

для розробки спільних програм або проведення науково-дослідних робіт. 

Особливу увагу виші приділяють програмам подвійних дипломів, важливе 

місце серед яких займають акредитовані або валідовані програми, а також 

ліцензійні (франчайзингові) програми й програми так званих подвійних, або 

спільних, дипломів [181, с. 19]. 

Програма подвійного диплома (ППД) – це точка росту для навчального 

закладу. Така програма трансформує всю його діяльність – і з погляду 

інфраструктури, і з погляду управління, і з погляду нормативного забезпечення. 

ППД сприяє підвищенню рівня кваліфікації професорсько-викладацького 

складу й адміністративного апарату; модернізації процесів організації 

навчально-дослідної роботи; підвищенню якості освітніх програм на основі 

партнерства з кращими закордонними профільними ВНЗ; збільшенню доходу 

за рахунок реалізації міжнародних програм, зокрема програм додаткової освіти.  

Для студентів – це можливість отримати два дипломи: російський диплом 

державного зразка та диплом закордонного навчального закладу; обов’язкове 

довготривале стажування – і в Росії, і за кордоном, на базі готелів вищих 

категорій, що представлені провідними міжнародними брендами; оволодіння 

кількома іноземними мовами; гарантоване забезпечення якості викладання й 

загалом реалізації навчального процесу; підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці.  

Проаналізувавши досвід Російської Федерації в підготовці фахівців 

готельного господарства, зауважимо, що ця система не ідеальна та потребує 

подальшого вдосконалення її складників. На сьогодні у вітчизняній практиці 
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готельної освіти, з огляду на російський досвід, варто уникати: 

неконтрольованого збільшення кількості неспеціалізованих навчальних 

закладів, передусім вишів, що здійснюють підготовку фахівців для готельного 

господарства, аналізуючи потребу певного регіону у фахівцях цього профілю та 

кадрову структуру готельних підприємств; зменшення кількості навчальних 

закладів початкової та середньої ланки освіти в готельній галузі; переважання 

теоретичних знань над практичними вміннями та навичками.  

Отже, зіставлення основних елементів системи освіти в готельному 

господарстві в Російській Федерації й Україні та формулювання їх 

розбіжностей, визначення аспектів, які підвищують ефективність 

функціонування російської системи професійної готельної освіти та можуть 

бути запроваджені в практику підготовки фахівців для готельного господарства 

в Україні без значних руйнівних процесів цієї системи та структурних 

перебудов її компонентів, – дало змогу визначити рекомендації щодо 

використання російського досвіду у вітчизняній практиці: покращення роботи 

вітчизняної Навчально-методичної комісії; виокремлення з напряму підготовки 

„Готельно-ресторанна справа” окремого вузького профілю підготовки фахівців 

готельного господарства; створення спеціалізованих рад із захисту дисертацій з 

теорії та методики професійної освіти в туризмі/готельному господарстві для 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та створення 

системи підвищення кваліфікації для різних категорій фахівців готельної 

сфери; удосконалення в українських навчальних закладах критеріїв оцінки 

роботи викладачів; розробка проекту впровадження мережевої форми реалізації 

освітніх програм; установлення зв’язків з професійними готельними 

асоціаціями, провідними готельними підприємствами; налагодження 

міжнародного співробітництва й реалізація міжнародних програм та проектів.   
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Висновки до розділу 3 

У третьому розділі дисертаційної роботи проаналізовано сучасний стан 

підготовки фахівців готельного господарства в Україні; визначено елементи 

системи готельної освіти та окреслено проблеми, що стримують її розвиток і 

заважають підвищенню якості підготовки фахівців; розкрито потенційні 

можливості використання російського досвіду підготовки фахівців для 

готельного господарства з метою усунення недоліків у процесі підготовки 

вітчизняних фахівців цієї галузі.  

Підготовка фахівців готельного господарства в Україні поступово 

набуває ознак системи, елементи якої знаходяться ще на стадії свого 

формування та мають характерні риси, які відрізняють вітчизняну систему 

підготовки кадрів від інших систем освіти в галузі готельного господарства: 

незначний досвід підготовки фахівців для закладів розміщення; швидке та 

неконтрольоване зростання навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

фахівців для готельного господарства країни; надто широкий профіль 

підготовки фахівців готельної сфери; недосконалі галузеві стандарти 

профільної освіти в готельному господарстві; незначна кількість наукових та 

науково-методичних об’єднань, асоціацій у системі готельної професійної 

освіти; відсутність національних науково обґрунтованих та на державному 

рівні підкріплених програм і проектів розвитку професійної освіти в готельній 

галузі, єдиних наукових установ та дослідницьких центрів у цій системі освіти. 

З метою покращення підготовки фахівців для готельного господарства 

визначено рекомендації щодо використання російського досвіду у вітчизняній 

практиці:  

 покращення роботи вітчизняної Навчально-методичної комісії;  

 виокремлення з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа” 

окремого вузького профілю підготовки фахівців готельного господарства;  

 створення спеціалізованих рад із захисту дисертацій з теорії та 

методики професійної освіти в туризмі/готельному господарстві для підготовки 
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науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та створення системи 

підвищення кваліфікації для різних категорій фахівців готельної сфери;  

 удосконалення в українських навчальних закладах критеріїв оцінки 

роботи викладачів;  

 розробка проекту впровадження мережевої форми реалізації 

освітніх програм;  

 установлення зв’язків з професійними готельними асоціаціями, 

провідними готельними підприємствами;   

 налагодження міжнародного співробітництва та реалізація 

міжнародних програм і проектів. 

Реалізація цих ідей у практиці професійної підготовки фахівців готельної 

галузі не потребує від України кардинальних змін та перебудов у системі 

готельної освіти, але дасть змогу усунути наявні недоліки в процесі підготовки 

вітчизняних фахівців для готельної галузі та покращити її якість. 

Зміст третього розділу відображено в публікаціях „Переваги неперервної 

освіти в підготовці фахівців для сфери гостинності в Україні” [88, с. 266 – 272], 

„Напрямки розвитку співробітництва навчальних закладів з представниками 

готельного бізнесу” [86, с. 348 – 350], „Практична підготовка майбутніх 

фахівців готельного господарства в Україні” [79, с. 78 – 80], „Місце навчальної 

дисципліни «Організація готельного господарства» в процесі підготовки 

студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»” [85, с. 147 – 152], 

„Впровадження в процес викладання дисципліни «Організація готельного 

господарства» технологій ситуативного моделювання” [82, с. 106 – 112]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено розгорнутий аналіз накопиченого досвіду 

підготовки фахівців готельного господарства в Російській Федерації, визначено 

його базові складники, обґрунтовано рекомендації щодо використання досвіду 

Російської Федерації у вітчизняній практиці підготовки кадрів для готельного 

господарства.  

1. Установлено, що кількість наукових досліджень з проблем підготовки 

фахівців готельного господарства обмежена. Погляди науковців на результати 

та зміст підготовки майбутніх фахівців розділяються залежно від того, як вони 

визначають становище системи професійної готельної освіти: 1) розглядають її 

в рамках підготовки фахівців для сфери туризму; 2) відносять її до системи 

підготовки фахівців індустрії гостинності; 3) виділяють в окремий напрям 

підготовки. Перспективними є роботи, у яких система професійної освіти в 

готельному господарстві визнається самостійним напрямом підготовки. 

Більшість досліджень зарубіжних і вітчизняних учених присвячені 

визначенню складників компетентності майбутнього фахівця; питанням 

організації освітнього процесу; проблемам взаємодії навчальних закладів з 

підприємствами галузі; вивченню зарубіжного досвіду. 

Наразі, у теорії професійної освіти в готельному господарстві і України, і 

Росії відсутні фундаментальні дослідження, які визначили б її 

загальнотеоретичні концепції та методологію, окреслювали б проблемне поле 

системи професійної освіти у сфері готельного господарства. Недостатньо 

розробленими залишаються проблеми кадрового, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення, організації практик, управління якістю 

освітнього процесу та ін. 

2. З’ясовано, що професійно-кваліфікаційна структура персоналу 

готельного господарства становить офіційно оформлене замовлення галузі, що 

визначає вимоги до освітнього та професійного рівнів працівників, їхні 

кваліфікаційні характеристики. Професійно-кваліфікаційна структура, яка 

відповідає потребам галузі й розроблена на перспективу, є запорукою 
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ефективності функціонування системи підготовки фахівців готельного 

господарства, оскільки слугує основою для розробки освітніх галузевих 

стандартів та орієнтиром для визначення кінцевого результату освітнього 

процесу. 

Установлено, що наявна в Україні професійно-кваліфікаційна структура 

персоналу готельного господарства не відповідає потребам сьогодення та 

вимагає перегляду з огляду на європейські освітні й галузеві тенденції 

розвитку. 

3. За результатами аналізу досвіду підготовки фахівців готельного 

господарства у Швейцарії, Франції та Польщі визначено основні тенденції 

розвитку готельної освіти: зростання якості підготовки фахівців готельного 

господарства; збільшення обсягу практичної підготовки порівняно з 

теоретичною; установлення відповідності освітніх стандартів потребам галузі 

готельного господарства; тісне злиття навчальних закладів з провідними 

підприємствами готельного господарства та наявність власних діючих і 

повністю укомплектованих баз практики; ступеневість та неперервність у 

процесі підготовки тощо. 

При цьому система підготовки фахівців готельного господарства в кожній 

країні має свою специфіку: одні навчальні заклади пропонують багатопрофільні 

програми підготовки, які об’єднують у собі професійно зорієнтовані 

дисципліни в галузі готельного господарства, підприємств ресторанного 

господарства та туризму (Швейцарія), інші передбачають обов’язкове навчання 

в готелях (Франція), треті вводять до навчальних планів значну кількість 

фундаментальних дисциплін (Польща). 

4. З’ясовано, що процес формування системи підготовки фахівців 

готельного господарства в Російській Федерації пройшов кілька періодів: 

дореволюційний, радянський (ми розглядаємо як передісторію) та новітній (з 

1991 р. до теперішнього часу). Становлення системи ще не завершено, вона 

неідеальна: мережа, галузеві освітні стандарти, наукові, навчально-методичні 
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об’єднання і т. п. потребують подальшого вдосконалення та встановлення 

ефективного взаємозв’язку між ними. 

Наявна система підготовки кадрів для підприємств готельного 

господарства в Російській Федерації була сформована до 2010 р. Її 

характерними рисами є ступеневість і наступність, залучення до підготовки 

фахівців галузі неспеціалізованих вишів, підготовка фахівців у межах інших 

спеціальностей, переважання теоретичної підготовки над практичною, слабка 

взаємодія з підприємствами галузі. 

З 2010 р. відбуваються зміни в освітній парадигмі підготовки фахівців 

готельного господарства, пов’язані з переходом на компетентнісно 

зорієнтовану освіту, що передбачає зміну освітніх цілей, варіативність у виборі 

навчальних дисциплін, скорочення годин на теоретичну підготовку, збільшення 

трудомісткості практичної підготовки, розширення сфери професійної 

діяльності фахівців, диверсифікацію освіти, підлаштування її змісту під 

потреби студентів (особистісно-орієнтованість), запити ринків праці (практико-

орієнтованість, орієнтація на потреби споживачів, посилення проектного, 

організаційно-управлінського, сервісного та виробничо-технологічного 

складників у змісті освіти, багатопрофільність) та регіональні особливості 

розвитку галузі (науково-дослідний складник у змісті освіти). 

5. Визначено, що на сьогодні в структурі вітчизняної системи присутні 

навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за ОКР „кваліфікований 

робітник”, „молодший бакалавр”, „бакалавр” та „магістр”; державні стандарти 

професійно-технічної освіти та галузеві стандарти вищої освіти України; 

навчально-методична комісія (НМК) і незначна кількість національних, 

міжнародних та всесвітніх об’єднань, асоціацій, що займаються питаннями 

професійної освіти в туризмі та, зокрема, готельному господарстві. Було 

з’ясовано, що в українській системі професійної готельної освіти представлені 

не всі складники (наприклад, відсутні наукові установи, науково-виробничі 

підприємства, залучені до організації процесу підготовки фахівців готельного 

господарства та ін.), а наявні вимагають подальшого вдосконалення.  
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Установлено, що розвиток російської системи готельної освіти 

відбувається відповідно до європейських тенденцій розвитку систем готельної 

освіти та випереджає вітчизняну за деякими показниками. Зіставлення 

основних елементів системи освіти в готельному господарстві в Російській 

Федерації й Україні та визначення головних розбіжностей у підготовці фахівців 

готельного господарства в Україні та Російській Федерації дозволило 

сформулювати рекомендації щодо використання російського досвіду у 

вітчизняній практиці: 

– покращення роботи вітчизняної Навчально-методичної комісії зі сфери 

обслуговування, зокрема підкомісії з готельної та ресторанної справи, у напрямі 

науково-методичного й ресурсного забезпечення модернізації та розвитку 

системи освіти у сфері готельного господарства з урахуванням основних 

напрямів пріоритетів та інновацій соціально-економічного розвитку країни й 

суспільства;  

– виокремлення з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа” 

окремого профілю підготовки, спеціальності, наприклад, „Готельна справа” або 

„Готельна діяльність”;  

– розроблення й запровадження програм допрофесійної, післядипломної 

та додаткової освіти в готельній галузі, зокрема створення спеціалізованих рад 

із захисту дисертацій з теорії та методики професійної освіти в 

туризмі/готельному господарстві для підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації та створення системи підвищення кваліфікації для різних 

категорій фахівців готельної сфери;  

– удосконалення критеріїв оцінки роботи викладачів;  

– розроблення проекту впровадження мережевої форми реалізації освітніх 

програм;  

– установлення зв’язків з професійними готельними асоціаціями та 

провідними готельними підприємствами;  
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– сприяння розвитку міжнародного партнерства з університетами Європи 

та світу, посилення співпраці українських навчальних закладів у рамках 

міжнародних програм та проектів у готельній освіті. 

Дисертація не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми. У 

перспективі дослідження може бути продовжено в напрямі більш ґрунтовного 

зіставного аналізу підготовки фахівців готельного господарства в Україні, 

Російській Федерації та країнах Прибалтики, детального вивчення змісту, 

ефективних методів та технологій підготовки фахівців готельного господарства 

з метою вироблення практичних рекомендацій для використання у вітчизняній 

системі підготовки фахівців та в навчально-виховному процесі навчальних 

закладів, що дасть змогу підвищити якість підготовки фахівців готельного 

господарства. 

 



 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Порівняння КВЕД ДК 009:2010 та ЗКВЕД ЗК 029-2001 

 (складено автором за КВЕД ДК 009:2010 [95] та ЗКВЕД ЗК 029-2001 [146]) 

КВЕД ДК 009:2010 ЗКВЕД ЗК 029-2007 

Секція І. Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

Розділ Н. Готелі та ресторани 

Розділ 55. Тимчасове розміщування Клас 55. Діяльність готелів та ресторанів 

Група Клас 

 

Підклас Група Підгрупа 

55.1 

 

Діяльність готелів і 

подібних засобів 

тимчасового 

розміщування 

55.10 

Діяльність готелів і подібних 

засобів тимчасового 

розміщування: 

готелі 

курортні готелі 

готелі класу люкс 

мотелі 

55.1 

 

Діяльність 

готелів 

55.10 

 

Надання місць для 

тимчасового проживання: 

 

у готелях, 

мотелях, 

заміських готелях, 

у готелях, з умовами для 

проведення конференцій 

 

 

 

 

 

 

1
9
9
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Продовження табл. А.1 

55.2 

 

Діяльність засобів 

розміщування на період 

відпустки та іншого 

тимчасового 

проживання 

55.20 

Діяльність засобів 

розміщування на період 

відпустки та іншого 

тимчасового проживання: 

дитячі або інші будинки 

відпочинку, 

квартири й бунгало для 

приїжджих, 

котеджі й будиночки без 

надання послуг з прибирання 

або приготування їжі, 

турбази, 

хостели, 

гірські табори, 

кемпінги, 

селянські будиночки 

 

55.2 

 

Діяльність інших 

місць для 

тимчасового 

проживання 

55.21 

 

Діяльність молодіжних 

туристичних таборів і 

гірських туристичних баз 
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Продовження табл. А.1 

55.3 

 

Надання місць 

кемпінгами та 

стоянками для житлових 

автофургонів і причепів 

55.30 

Надання місць кемпінгами та 

стоянками для житлових 

автофургонів і причепів: 

надання місць для 

проживання 

в кемпінгах, 

наметових містечках, 

трейлерних парках, 

містечках для відпочинку, 

мисливських або 

рибальських угіддях для 

короткострокового 

розміщення відвідувачів і 

гостей, 

надання місць і приладдя для 

житлових автофургонів, 

захисних укриттів або біваків 

для розміщення наметів і/або 

спальних мішків 

 55.22  

 

Діяльність кемпінгів: 

 

надання місць для 

тимчасового проживання 

в будівлях на території 

кемпінгу, на майданчиках 

для кемпінгу, надання 

стоянок для житлових 

автофургонів і причепів 
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Продовження табл. А.1 

55.9 

 

Діяльність інших засобів 

тимчасового 

розміщування 

55.90 

 

Діяльність інших засобів 

тимчасового розміщування: 

студентські гуртожитки 

шкільні гуртожитки 

робочі селища 

пансіонати 

залізничні спальні вагони 

 

 55.23  

 

Діяльність інших 

місць для проживання 

 

55.23.1  

Діяльність дитячих таборів 

на час канікул 

55.23.2  

Діяльність пансіонатів, 

будинків відпочинку тощо 

55.23.3 

Здавання в оренду для 

тимчасового проживання 

мебльованих кімнат 

55.23.4  

Надання місць для 

тимчасового проживання в 

залізничних спальних 

вагонах та інших 

транспортних засобах 

55.23.5 

Діяльність інших місць для 

тимчасового проживання, 

не включені до інших 

угруповань: 

надання місць для 

тимчасового проживання: 

– на квартирах, у сільських 

будинках, будинках для 

приїжджих і т. п. 

– у гуртожитках для 

студентів, робітників  

  

2
0
2
 



 

 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Перехідна таблиця  

від КП ДК 003:2010 до ISCO-08 для груп та професійних назв робіт 

(професій) готельного господарства  

(складено автором за КП ДК 003:2010  [50] та ISCO-08 [252]) 

КОД ДК 

003:2010 

Професійна назва роботи КП 

ДК 003:2010 

Код 

ISCO-

08 

Професійна група ISCO-08 

1210.1 Керуючий готельним 

господарством 

1120 Управляючі директори та 

головні виконавчі керівники 

1225 Завідувач корпусу готелю 1411 

Менеджери готелів 

 

1225 Завідувач поверху готелю 1411 

1225 Завідувач філіалу (філії) 

готелю 

1411 

1239 Завідувач номерного фонду 

готелю (туристичного 

комплексу та ін.) 

1411 

1315 Керуючий готелем 

(пансіонатом, кемпінгом і 

т. ін.) 

1411 

1455.1 Менеджер (управитель) у 

готельному господарстві 

1411 

2482.2 Фахівець із гостинності в 

місцях розміщення (готелі, 

туристичні комплекси та ін.) 

3339 

Агенти з ділових послуг, не 

класифіковані в іншому місці 

 

2482.2 Фахівець із готельної справи 3339 

3414 Організатор туристичної і 

готельної діяльності 

3339 

3414 Фахівець з готельного 

обслуговування 

3339 

3414 Фахівець із конференц-

сервісу 

3339 

3414 Фахівець з організації 

дозвілля 

1439 Менеджери з послуг, ніде 

більш не класифіковані 

4211 Оператор автоматизованого 

розрахунку у готелі 

4211  

 

Касири й інші зустрічні 

діловоди 

4222 Адміністратор черговий 

 

4226 

Ресепшіоніст 

 4222 Ресепшіоніст 

 

4226 

5121 Портьє 4224 Реєстратор готелю 
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Продовження табл. Б.1 

5121 Консьєрж готельного 

комплексу 

5151 
 

 

Супервізори з прибирання та 

експлуатації будинків в 

офісах, готелях та інших 

установах 

 

5121 Стюард (готелі та інші місця 

розміщення) 

5151 

5121 Черговий по поверху (готелю, 

кемпінгу, пансіонату) 

5151 

5129 Майстер готельного 

обслуговування 

5151 

5142 Покоївка 5123 Покоївка в готелях, офісах і 

інших установах 

9152 Швейцар 9629  Інші працівники 

елементарного сервісу, не 

віднесені до інших 

угруповань 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Перехідна таблиця від КП ДК 003:2010 та ЗК 016-94 до ISCO-08 для груп та 

професійних назв робіт (професій) готельного господарства  

(складено автором за КП ДК 003:2010 [50], ЗК 016-94 [147] та ISCO-08 [252]) 

 

Україна Російська Федерація Міжнародний 

класифікатор 

Код ДК 

003:2010 

Професійна назва 

роботи КП ДК 

003:2010 

Код ЗК 

016-94 

Професійна назва 

роботи ЗК 016-94 

Код 

ISCO

-08 

Професійна група 

ISCO-08 

1210.1 Керуючий готельним 

господарством 

1210 Директор 

(завідувач) готелю 

(кемпінгу, 

пансіонату) 

1120 Управляючі 

директори та головні 

виконавчі керівники 

1225 Завідувач корпусу 

готелю 

1225 Начальник відділу  

в готелях 

1411 Менеджери готелів 

1225 Завідувач поверху 

готелю 

1225 Завідувач 

поверхом готелю 

1411 Менеджери готелів 

1225 Завідувач філіалу 

(філії) готелю 

  1411 Менеджери готелів 

1239 Завідувач номерного 

фонду готелю 

(туристичного 

комплексу та ін.) 

  1411 Менеджери готелів 

1315 Керуючий готелем 

(пансіонатом, 

кемпінгом і т. ін.) 

1315 Голова 

кооперативу в 

готельному 

обслуговуванні 

1411 Менеджери готелів 

1455.1 Менеджер 

(управитель) у 

готельному 

господарстві 

  1411 Менеджери готелів 

2482.2 Фахівець із 

гостинності в місцях 

розміщення (готелі, 

туристичні комплекси 

та ін.) 

  3339  Агенти з ділових 

послуг, не 

класифіковані в 

іншому місці 

2482.2 Фахівець із готельної 

справи 

  3339  Агенти з ділових 

послуг, не 

класифіковані в 

іншому місці 

3414 Організатор 

туристичної і 

готельної діяльності 

  3339 Агенти з ділових 

послуг, не 

класифіковані в 

іншому місці 

3414 Фахівець з готельного 

обслуговування 

1225 Менеджер у 

готельному 

обслуговуванні 

3339 Агенти з ділових 

послуг, не 

класифіковані в 

іншому місці 
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Продовження табл. В.1 

3414 Фахівець із 

конференц-сервісу 

  3339 Агенти з ділових 

послуг, не 

класифіковані в 

іншому місці 

3414 Фахівець з 

організації дозвілля 

  1439 Менеджери з 

послуг, ніде більш 

не класифіковані 

4211 Оператор 

автоматизованого 

розрахунку у готелі 

4211 Оператор 

механізованого 

розрахунку в 

готелі 

4211  

 

Касири й інші 

зустрічні діловоди 

4222 Адміністратор 

черговий 

3431 Адміністратор 

черговий 

4226 Ресепшіоніст  

 

4222 Ресепшіоніст 3431 Адміністратор 

готелю (будинку 

відпочинку) 

4226 Ресепшіоніст  

 

5121 Консьєрж 

готельного 

комплексу 

  5151 Супервізори з 

прибирання та 

експлуатації 

будинків в офісах, 

готелях та інших 

установах 

5121 Портьє 4224 Портьє 4224 Реєстратор готелю 

5121 Стюард (готелі та 

інші місця 

розміщення) 

  5151 Супервізори з 

прибирання та 

експлуатації 

будинків в офісах, 

готелях та інших 

установах 

5121 Черговий по 

поверху (готелю, 

кемпінгу, 

пансіонату) 

4224 Черговий по 

поверху (готелю, 

кемпінгу, 

пансіонату) 

5151 Супервізори з 

прибирання та 

експлуатації 

будинків в офісах, 

готелях та інших 

установах 

5129 Майстер готельного 

обслуговування 

  5151 Супервізори з 

прибирання та 

експлуатації 

будинків в офісах, 

готелях та інших 

установах 

5142 Покоївка 9132 Покоївка 5123 Покоївка в готелях, 

офісах і інших 

установах 

9152 Швейцар 9152 Швейцар 9629  Інші працівники 

елементарного 

сервісу не віднесені 

до інших 

угруповань 
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Рис. Г.1. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу готельного господарства (розроблено автором)
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готелі 

старший адміністратор, 

менеджер з обслуговування гостей,  

завідувач поверху готелю, аніматор 

 

 

завідувач філіалу 

готелю, завідувач 

корпусу  готелю, 

завідувач закладу 

клубного типу, 

керуючий готелем, 

головний 

адміністратор, старша 

покоївка 

керуючий готельним господарством, 

менеджер (управитель) в готельному 

господарстві, завідувач філіалу 

готелю, керівник структурного 

підрозділу - головний спеціаліст, 

головний адміністратор, завідувач 

закладу клубного типу, керуючий 

готелем 

              1 кваліфікаційний рівень                             2 кваліфікаційний рівень    3 кваліфікаційний рівень 
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Додаток Д 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

− Вступ в індустрію гостинності *  

− Front Office менеджмент *  

− Господарювання в готельному 

бізнесі *  

− Організаційна поведінка 

− Міжкультурний менеджмент  

− Інформаційні технології 

− Управлінські зв’язки   

− Міжнародні готелі: розвиток та 

управління * 

− Управління операціями з напоями * 

− Французька мова для іноземців 

(обов’язково)  

− Лекції, семінари та майстер-класи 

відомих представників готельного 

бізнесу   

− Контроль в індустрії гостинності 

− Фінансовий облік для готельного 

менеджменту* 

− Управління кадрами* 

− Клубне управління* 

− Стратегічні продажі та маркетинг* 

− Менеджмент операцій громадського 

харчування 

− Конвенційний менеджмент* 

− Управління доходами або як покращити 

свій чистий дохід 

− Лекції, семінари та майстер-класи 

відомих представників готельного бізнесу 

− Стратегічний менеджмент 

− Управлінський облік* 

− Розвиток міжнародних курортів* 

− Маркетинг та продажі. Практичні приклади 

− Розвиток Excel проектів 

− Безпека харчових продуктів: Управління за 

допомогою системи НАССР* 

− Юриспруденція в гостинності* 

− Лекції, семінари та майстер-класи відомих 

представників готельного бізнесу 

* Дисципліни, які потрібно скласти для отримання сертифіката 

Бакалавр 1-й рік Бакалавр 2-й рік 
 

Бакалавр 3-й рік 
 

Рис. Д.1. Дисципліни для отримання диплома бакалавра наук в AIM Hotel and Tourism Management Academy Paris  (складено 

автором за матеріалами офіційного сайту AIM Hotel and Tourism Management Academy Paris [236]). 

Магістр наук (MBA Professional) 2-й рік 
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− Управління ризиками (спеціально для 

французьких студентів) 

− Управління службою прийому та 

розміщення 

− Управління кадрами* 

− Стратегічний маркетинг та продажі* 

− Клубне управління* 

− Безпека харчових продуктів: Управління за 

допомогою системи НАССР* 

− Фінансовий облік в управлінні 

гостинністю* 

− Фінансово-економічна оцінка в індустрії 

гостинності 

− Управління доходами або як покращити 

свій чистий дохід* 

− Стратегічні заняття з ресторанного 

адміністрування університету Корнелл 

−  Стратегічні заняття з адміністрування 

готелю університету Корнелл  

− Французька мова для початківців 

 

− Внутрішній контроль 

− Маркетинг та розвиток підприємництва 

− Управління конфліктами та лідерство 

− Фінансове планування та розвиток 

− Ділова етика та соціальна відповідальність 

− Розробка проектів в ресторанному 

менеджменті 

− Управління закупами в ресторанному та 

готельному господарстві 

− Управління гостинністю* 

− Дизайн та планування готелю 

− Стратегічні заняття з адміністрування 

готелю університету Корнелл 

* Дисципліни, які потрібно скласти для отримання сертифіката 

1-й рік  

MBA підготовчий 

2-й рік 

Бакалавр наук (BS)*  + 

професійний MBA 

Рис. Д.2. Дисципліни для отримання диплома магістра наук в AIM Hotel and Tourism Management Academy Paris  (складено 

автором за матеріалами офіційного сайту AIM Hotel and Tourism Management Academy Paris [236]) 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Історія розвитку системи професійної освіти в готельному господарстві в 

Російській Федерації (складено автором) 

Дата Подія 

1952 р. 
створення Вищої школи промислової кооперації – перший 

навчальний заклад готельної спрямованості 

1957 р. 
відкриття курсів із підготовки кадрів масових професій для готельно-

ресторанної системи Головінтуристу 

1968 р. відкриття Технікуму готельного господарства в Москві  

1984 р. 

уведення до переліку спеціальностей і спеціалізацій середніх 

спеціальних навчальних закладів СРСР спеціальності № 1740 

„Готельне господарство” 

1988 р. 

утворення Навчально-методичного об’єднання в освіті в галузі 

сервісу Московського державного університету сервісу, з 2005 р. –  

НМО навчальних закладів РФ в освіті в галузі сервісу й туризму 

Міністерства освіти та науки РФ 

1989 р. 
відкриття на базі політехнікуму факультету з підготовки фахівців для 

готельних підприємств у м. Сочі 

5 березня 

1994 р. 

поява в Класифікаторі напрямів та спеціальностей вищої професійної 

освіти Російської Федерації спеціальності 230500 „Соціально-

культурний сервіс і туризм”, спеціалізація 230507 „Готельний сервіс” 

квітень 

1994 р. 

створення Міжрегіональної громадської організації Академія 

туризму, яку з 1999 року було реорганізовано в Національну 

академію туризму 

1996 р. 
відкриття аспірантури з теорії та методики професійної освіти в 

туризмі. З вересня 1998 р. починаються перші захисти дисертацій  

липень 

1996 р. 

створення асоціації „Університет готельного, туристського та 

ресторанного бізнесу” 

25 грудня 

1996 р. 

затвердження Державних вимог до мінімуму змісту та рівня 

підготовки випускника зі спеціальності 230500 „Соціально-

культурний сервіс та туризм” (стандарти першого покоління) 

травень 

1997 р. 

створення Міжнародного союзу громадських об’єднань „Об’єднаний 

університет туризму держав-учасниць СНД”  

1997 р. 

затвердження та введення в дію Державних освітніх стандартів 

середньої професійної освіти (ДОС СПО 2302 „Організація 

обслуговування в готелях і туристських комплексах”) та Державних 

вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників (стандарти 

першого покоління) 

1998 р. 
відкриття першого в індустрії туризму та готельного господарства 

спеціалізованого кадрового агентства „Туризм і робота” в Москві 
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Продовження табл. Е.1 

27 березня 

2000 р. 

затвердження та введення в дію Державного освітнього стандарту 

вищої професійної освіти за спеціальністю 230500 (100103) 

„Соціально-культурний сервіс та туризм” спеціалізація 230507 

„Готельний сервіс” (стандарти другого покоління)  

2000 р. 
затвердження Міжгалузевої програми підготовки кадрів для ринкової 

економіки на 2001 – 2003 роки 

2000 р. 

починають функціонувати два навчально-методичні об’єднання 

(НМО) з туризму: секція готельного та туристського бізнесу НМО 

вищих навчальних закладів Російської Федерації з освіти в галузі 

менеджменту та НМО з освіти в галузі соціально-культурного сервісу 

й туризму при столичному Університеті сервісу (Інститут туризму та 

гостинності) 

2002 р. 
уведення до Класифікатора спеціальностей середньої професійної 

освіти спеціальності 2302 „Готельний сервіс” 

2002 р. 

затвердження та введення в дію Державного освітнього стандарту 

середньої професійної освіти (ДОС СПО 2302 „Готельний сервіс”) 

(стандарти другого покоління), з 2005 р. ДОС СПО 100105 

„Готельний сервіс”) 

19 жовтня 

2004 р. 

постанова Уряду Москви „Про участь органів виконавчої влади міста 

Москви та об’єднань профспілок і роботодавців у розвитку установ 

початкової та середньої професійної освіти з урахуванням потреб 

економіки міста у кваліфікованих кадрах” 

2005 р. створення Міжнародної туристської академії 

27 грудня 

2006 р. 

постанова Уряду Москви „Про розвиток у місті Москві системи 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для туристично-

готельного комплексу столиці” 

2008 р. створення Асоціації ВНЗ туризму та сервісу Росії 

2010 р. 

затвердження та введення в дію Федерального державного освітнього 

стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки 101100 

„Готельна справа” (кваліфікація (ступінь) бакалавр) (стандарти 

третього покоління), з 2013 р. – Федеральний державний освітній 

стандарт вищої освіти за напрямом підготовки 43.03.03 „Готельна 

справа” (рівень бакалавріату) 

2010 р. 

затвердження та введення в дію Федерального державного освітнього 

стандарту середньої професійної освіти (ФДОС СПО 101101 

„Готельний сервіс”) (стандарти третього покоління), з 2014 р. – 

ФДОС СПО 43.02.11 „Готельний сервіс” 

2011 р. 

затвердження та введення в дію Федерального державного освітнього 

стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки 101100 

„Готельна справа” (кваліфікація (ступінь) „магістр”), з 2013 р. – 

Федеральний державний освітній стандарт вищої освіти за напрямом 

підготовки 43.04.03 „Готельна справа” (рівень магістратури) 
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Додаток Ж  

Таблиця Ж.1 

Стандарти середньої професійної освіти за спеціальністю „Готельний сервіс”  

(складено автором за ДОС СПО [33; 141; 144] та ФДОС СПО [211]) 
  

Покоління 

стандартів 

Рік Група 
Код/Спеціальність 

Кваліфікація 
Стандарт 

І 

покоління 
1997 2300 „Сервіс” 

2302 „Організація 

обслуговування в 

готелях і туристських 

комплексах” 

менеджер 

Державний освітній стандарт 

середньої професійної освіти (ДОС 

СПО). Державні вимоги до мінімуму 

змісту та рівня підготовки 

випускників 

ІІ 

покоління 

2002 2300 „Сервіс” 
2302  

„Готельний сервіс” 
менеджер 

Державний освітній стандарт 

середньої професійної освіти (ДОС 

СПО) 2005 

100000 „Сфера 

обслуговування”/ 

100100 „Сервіс” 

100105  

„Готельний сервіс” 

51 Менеджер (51 – середня 

професійна освіта базової 

підготовки) та 52 Менеджер 

з поглибленою підготовкою  

(52 – середня професійна 

освіта поглибленої 

підготовки) 

ІІІ 

покоління 

2010 

100000 „Сфера 

обслуговування”/ 

100100 „Сервіс” 

101101  

„Готельний сервіс” 
менеджер 

Федеральний державний освітній 

стандарт середньої професійної 

освіти (ФДОС СПО) (стандарти 

третього покоління) 

2014 

43.00.00 „Сервіс та 

туризм” 

 

43.02.11  

„Готельний сервіс” 
менеджер 

Федеральний державний освітній 

стандарт середньої професійної 

освіти (ФДОС СПО) (стандарти 

третього покоління) 

2
1
2
 



 

 

Таблиця Ж.2 

Стандарти вищої професійної освіти в підготовці фахівців готельного господарства 

 (складено автором за освітніми стандартами вищої освіти  [32; 140; 143; 208; 209; 210])  

Покоління 

стандартів 
Рік Група Код/Спеціальність Кваліфікація Стандарт 

І 

покоління 
1996 2300 „Сервіс” 

230500 „Соціально-культурний 

сервіс та туризм”, кваліфікація 

„фахівець з сервісу і туризму”/ 

спеціалізація 230507 

„Готельний сервіс” 

спеціаліст з 

сервісу та 

туризму 

Державні вимоги до мінімуму змісту та рівня 

підготовки випускника зі спеціальності 230500 

„Соціально-культурний сервіс та туризм” 

ІІ 

покоління 
2000 230000 „Сервіс” 

230500 „Соціально-культурний 

сервіс та туризм”, кваліфікація 

„фахівець з сервісу і туризму”/ 

спеціалізація 230507 

„Готельний сервіс” 

спеціаліст з 

сервісу та 

туризму 

Державний освітній стандарт вищої професійної 

освіти за спеціальністю 230500 (100103) 

„Соціально-культурний сервіс і туризм” 

ІІІ 

покоління 

2010 

100000 „Сфера 

обслуговування”

/ 100100 

„Сервіс” 

101100  

„Готельна справа” 
бакалавр 

Федеральний державний освітній стандарт вищої 

професійної освіти за напрямом підготовки 

101100 „Готельна справа” (кваліфікація (ступінь) 

бакалавр) 

2011 

100000 „Сфера 

обслуговування”

/ 100100 

„Сервіс” 

101100  

„Готельна справа” 
магістр 

Федеральний державний освітній стандарт вищої 

професійної освіти за напрямом підготовки 

101100 „Готельна справа” (кваліфікація (ступінь) 

„магістр”) 

2013 

43.00.00 „Сервіс 

та туризм” 

 

43.03.03  

„Готельна справа” 

академічний 

бакалавр 

прикладний 

бакалавр 

Федеральний державний освітній стандарт вищої 

освіти за напрямом підготовки 43.03.03 „Готельна 

справа” (рівень бакалавріату) 

2013 

43.00.00 „Сервіс 

та туризм” 

 

43.04.03  

„Готельна справа” 
магістр 

Федеральний державний освітній стандарт вищої 

освіти за напрямом підготовки 43.04.03 „Готельна 

справа” (рівень магістратури) 

2
1
3
 



 

 

Додаток З 

Таблиця З.1 

Порівняння академічного та прикладного бакалавріату в ФДОС 43.03.03 „Готельна справа”   

(складено автором за ФДОС 43.03.03 „Готельна справа”  [208]) 

Академічний бакалавр Прикладний бакалавр 

Сфера професійної діяльності 

формування на основі регламентів процесів забезпечення 

готельної діяльності, які відповідають сучасним стандартам і 

задовольняють вимоги споживачів 

Об’єкти професійної діяльності 

− споживачі готельного продукту, потреби та ключові цінності 

споживача; 

− готелі та інші засоби розміщення, об’єкти санаторно-курортної 

діяльності й відпочинку, об’єкти громадського харчування, 

дозвілля 

та інші об’єкти, пов’язані з формуванням і реалізацією 

готельного продукту; 

− готельний продукт, що включає основні, додаткові та супутні 

готельні послуги; 

− техніка та обладнання, що забезпечують технологічні процеси 

готельної діяльності, безпека життєдіяльності; 

− нематеріальні активи, що належать готельним підприємствам 

на праві власності або іншій законній підставі; 

− інформаційні ресурси та системи, засоби забезпечення 

автоматизованих інформаційних систем і технологій; 

− нормативна документація та виробничо-технологічні 

регламенти готельної діяльності; 

− результати інтелектуальної діяльності 

− організація процесу надання послуг підприємствами 

готельної діяльності; 

− запити споживачів готельного продукту; 

− процес надання послуг підприємствами готельної 

діяльності; 

− технології формування, просування та реалізації 

готельного продукту;  

− засоби праці: оргтехніка, правові, нормативні та облікові 

документи; 

− первинні трудові колективи 
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Продовження табл. З.1 

Види професійної діяльності 

проектна діяльність: 

 постановка цілей і завдань проектування 

готельного продукту; 

 проектування функційних технологічних процесів 

готелів та інших засобів розміщення; 

 проектування інноваційного готельного продукту; 

організаційно-управлінська діяльність: 

 організація виробничо-технологічної діяльності 

готелів та інших засобів розміщення, розподіл обов’язків та 

визначення обсягів робіт виконавців; 

 планування виробничо-технологічної діяльності 

готелів та інших засобів розміщення; визначення планових 

завдань і техніко-економічних норм, ресурсів, необхідних для 

забезпечення готельної діяльності; 

 координація діяльності функційних підрозділів 

готелів та інших засобів розміщення; 

 оцінка ефективності виробничо-технологічної 

діяльності готелів та інших засобів розміщення; 

 контроль діяльності готелів та інших засобів 

розміщення; 

науково-дослідна діяльність: 

 збір, аналіз та узагальнення зарубіжного й 

вітчизняного досвіду готельної діяльності; 

 моніторинг готелів та інших засобів розміщення; 

 адаптація інноваційних технологій до діяльності 

готелів та інших засобів розміщення 

виробничо-технологічна діяльність: 

 розробка та застосування професійних стандартів і 

технологій готельної діяльності; 

 формування системи функційних процесів готелів 

та інших засобів розміщення; 

 розробка алгоритму технологічних, інформаційних 

та трудових процесів функційних підрозділів готелів та інших 

засобів розміщення відповідно до вимог споживача; 

 оцінка якості технологічних процесів готелів та 

інших засобів розміщення; 

 використання сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій  у готельній діяльності, зокрема з 

безпеки життєдіяльності; 

сервісна діяльність: 

 забезпечення якості надання готельного продукту 

різним категоріям і групам споживачів; 

 дотримання стандартів, інших правових і 

нормативних документів діяльності готелів та інших засобів 

розміщення; 

 вибір оптимальних технологічних процесів 

готельної діяльності, що відповідають запитам споживачів; 

 дотримання персоналом готелів та інших засобів 

розміщення кодексу професійної етики, формування 

клієнтурних відносин 
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Продовження табл. З.1 

Компетенції 

Загальнокультурні компетенції 

 здатність використовувати основи філософських знань, аналізувати головні етапи та закономірності історичного 

розвитку для усвідомлення соціальної значущості своєї діяльності (ЗК-1); 

 здатність використовувати основи економічних знань при оцінці ефективності результатів діяльності в різних 

сферах (ЗК-2); 

 здатність до комунікації в усній і писемній формах російською та іноземною мовами для вирішення завдань 

міжособистісної та міжкультурної взаємодії (ЗК-3); 

 здатність працювати в команді, толерантно сприймати соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності 

(ЗК-4); 

 здатність до самоорганізації та самоосвіти (ЗК-5); 

 здатність використовувати загальноправові знання в різних сферах діяльності, зокрема з урахуванням соціальної 

політики держави, міжнародного та російського права, що забезпечує рівні права та рівні можливості для їх реалізації 

чоловіками й жінками (ЗК-6); 

 здатність підтримувати належний рівень фізичної підготовленості для забезпечення повноцінної соціальної та 

професійної діяльності, пропаганди активного довголіття, здорового способу життя та профілактики захворювань (ЗК-7); 

 готовність користуватися основними методами захисту виробничого персоналу та населення від можливих 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих (ЗК-8) 

Загальнопрофесійні компетенції 

 здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної 

культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної 

безпеки, використовувати різні джерела інформації за об’єктом готельного продукту (ЗПК-1); 

 здатність організовувати роботу виконавців (ЗПК-2); 

 готовність застосовувати нормативно-технологічну документацію, що регламентує готельну діяльність (ЗПК-3) 
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Продовження табл. З.1 

Професійні компетенції  Професійно-прикладні компетенції  

проектна діяльність: 

 готовність до освоєння теоретичних засад 

проектування функційних процесів готелів та інших засобів 

розміщення на основі застосування сучасних технологій і 

методів проектування (ПК-1); 

 готовність самостійно знаходити та 

використовувати різні джерела інформації для здійснення 

проектної діяльності та формування готельного продукту 

відповідно до вимог споживача (ПК-2); 

 готовність до організації та виконання проектів у 

готельній діяльності (ПК-3); 

виробничо-технологічна діяльність: 

 готовність до застосування сучасних технологій 

для формування та надання готельного продукту, що 

відповідає вимогам споживачів (ППК-1); 

 готовність до розробки та надання готельного 

продукту, зокрема відповідно до вимог споживача, на основі 

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій (ППК-

2); 

організаційно-управлінська діяльність: 

 володіння навичками визначення та аналізу 

витрат готельного підприємства та інших засобів розміщення 

(ПК-4); 

 готовність аналізувати результати діяльності 

функційних підрозділів готелів та інших засобів розміщення, 

рівень обслуговування споживачів, робити відповідні 

висновки (ПК-5); 

 здатність контролювати виконання 

технологічних процесів і посадових інструкцій у готельній 

діяльності; готовність до організації робіт з підтвердження 

відповідності систему класифікації готелів та інших засобів 

розміщення (ПК-6); 

сервісна діяльність: 

 готовність до сервісної діяльності відповідно до 

етнокультурних, історичних та релігійних традицій, 

готовність до виявлення потреб споживача, формування 

готельного продукту, розвитку клієнтурних відносин (ППК-

3); 

 готовність застосовувати сучасні технології 

готельної діяльності в роботі зі споживачем (ППК-4); 

 готовність використовувати оптимальні 

технологічні процеси в готельній діяльності, зокрема 

відповідно до вимог споживача (ППК-5) 
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Продовження табл. З.1 

науково-дослідна діяльність: 

 здатність використовувати сучасні наукові 

принципи та методи дослідження ринку готельних послуг 

(ПК-7); 

 готовність до застосування прикладних методів 

дослідницької діяльності у сфері формування та просування 

готельного продукту, що відповідає вимогам споживачів 

(ПК-8); 

 готовність до застосування інноваційних 

технологій у готельній діяльності та нових форм 

обслуговування споживачів (ПК-9) 

 

Основна освітня програма бакалавріату передбачає вивчення таких навчальних циклів 

Блок 1 „Дисципліни (модулі)”, який включає дисципліни 

(модулі), що належать до базової частини програми, і дисципліни (модулі), що належать до її варіативної частини 

 

Блок II „Практики”, який у повному обсязі належить до базової частини програми 

 

Блок III „Державна підсумкова атестація”, який у повному обсязі належить до базової частини програми 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Перелік обов’язкових дисциплін навчального плану за напрямом підготовки 43.03.03 „Готельна справа” 

(складено автором за ФДОС 43.03.03 „Готельна справа”  [208]) 

Дисципліни, які 

відсутні 

Дисципліни, які 

залишились 

Зміни в дисциплінах 

Нові дисципліни 
дисципліна, яку замінили 

дисципліна, на яку 

замінили 

− Російська мова 

та культура 

мовлення 

 

− Основи 

соціальної 

держави 

 

− Математика 

 

− Інформатика 

 

− Екологія 

 

− Технології 

готельної 

діяльності 

 

− Проектування 

готельної 

діяльності 

− Філософія 

 

− Історія 

 

− Іноземна мова 

 

− Безпека 

життєдіяльності 

 

− Сервісна 

діяльність 

 

− Організація готельної 

справи 

 

− Технології готельної 

діяльності 

 

 

− Готельний менеджмент 

 

− Маркетинг готельного 

підприємства 

 

− Психологія ділового 

спілкування 

 

− Стандартизація і 

контроль якості готельних 

послуг 

 

− Економіка готельного 

підприємства 

− Основи готельної 

справи 

 

− Технології 

обслуговування в туризмі 

та гостинності 

 

– Менеджмент 

 

− Маркетинг 

 

 

– Технології ділового 

спілкування 

 

− Стандартизація та 

управління якістю 

 

 

− Економіка та 

підприємництво 

− Право 

 

− Основи енергозбереження та 

енергоефективності 

 

− Інновації в сервісі та туризмі 

 

− Управління людськими 

ресурсами 

 

− Управління проектами 

 

− Бізнес-планування 

 

− Соціально-економічна 

статистика 

 

− Технологія та організація 

громадського харчування в готелі 

 

− Туристське ресурсознавство 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Компетенції магістрів у ФДОС ВО ІІІ+ 43.04.03 „Готельна справа”  

(складено автором за ФДОС ВО ІІІ+ 43.04.03 „Готельна справа”  [210]) 

Компетенції 

Загальнокультурні компетенції 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу (ЗК-1); 

 готовність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну й етичну 

відповідальність за прийняті рішення (ЗК-2); 

 готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого 

потенціалу (ЗК-3) 

Загальнопрофесійні компетенції 

 готовність до комунікації в усній і писемній формах російською та 

іноземною мовами для вирішення завдань професійної діяльності (ЗПК-1); 

 готовність керувати колективом у сфері своєї професійної діяльності, 

толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності 

(ЗПК-2) 

Професійні компетенції 

організаційно-управлінська діяльність: 

 готовність до організації та координації виробничо-технологічної 

діяльності готелів та інших засобів розміщення (ПК-1); 

 здатність приймати стратегічні та тактичні рішення в готельній 

діяльності (ПК-2); 

 готовність формувати систему управління та стимулювання персоналу 

готелів та інших засобів розміщення (ПК-3); 

 готовність організовувати систему контролю діяльності готелів та інших 

засобів розміщення, обслуговування споживачів (ПК-4); 

 готовність планувати, аналізувати й оцінювати результати діяльності 

готелів та інших засобів розміщення, обслуговування споживачів (ПК-5); 

науково-дослідна діяльність: 

 здатність проводити комплексні дослідження готельного ринку з 

використанням сучасних наукових методів (ПК-6); 

 готовність розробляти та впроваджувати інновації в діяльність готелів та 

інших засобів розміщення, нові форми обслуговування споживачів (ПК-7); 

 готовність досліджувати та оцінювати ефективність інновацій у 

готельній індустрії (ПК-8); 

проектно-конструкторська діяльність: 

 готовність ставити цілі та завдання проектування готельної діяльності 

(ПК-9); 

 готовність до організації проектної діяльності в готелі та інших засобів 

розміщення (ПК-10); 

 готовність прогнозувати перспективи розвитку готельної індустрії на 

федеральному, регіональному, муніципальному рівні (ПК-11); 

220 



 

 

 

Продовження табл. К.1 

виробничо-технологічна діяльність: 

 здатність до розробки та впровадження нормативно-технологічної 

документації, що регламентує діяльність готелів та інших засобів розміщення (ПК-

12); 

 готовність до формування та просування готельного продукту, що 

відповідає вимогам споживачів (ПК-13); 

сервісна діяльність: 

 здатність розробляти та впроваджувати стандарти готельної діяльності 

(ПК-14); 

 готовність до вдосконалення готельної діяльності та формування 

клієнтурних відносин (ПК-15); 

 готовність до організації робіт з підтвердження відповідності системі 

класифікації готелів та інших засобів розміщення (ПК-16) 
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Додаток Л 

Теми курсових проектів з дисципліни „Організація обслуговування в 

готелях і туристських комплексах” [76] 

Зразкові теми курсових проектів 

1. Організація обслуговування клієнтів у конгрес-центрах (на 

конкретному прикладі) 

2. Організація обслуговування клієнтів в мотелях та придорожних готелях 

(на конкретному прикладі) 

3. Організація обслуговування клієнтів на турбазах (на конкретному 

прикладі) 

4. Організація клубного відпочинку (на конкретному прикладі, з 

розрахунком вартості проживання та обслуговування з урахуванням і без 

урахування додаткових послуг) 

5. Організація дозвілля клієнтів у готелях класу „люкс” (на прикладі 

конкретного готелю) 

6. Організація дозвілля клієнтів у готелях середнього класу (на 

конкретному прикладі) 

7. Організація та проведення рекламної кампанії в готелі (на прикладі 

конкретного готелю) 

8. Організація роботи служби прийому й розміщення (на конкретному 

прикладі) 

9. Організація роботи служби експлуатації номерного фонду (на 

конкретному прикладі) 

10. Організація роботи екскурсійного обслуговування в готелях і 

туристських комплексах (на конкретному прикладі) 

11. Організація роботи технічної служби (на конкретному прикладі) 

12. Організація роботи служби додаткових і супутніх послуг (на 

конкретному прикладі) 

13. Організація харчування в готелях і туристських комплексах (на 

конкретному прикладі) 
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14. Організація транспортного обслуговування в готелях і туристських 

комплексах (на конкретному прикладі) 

 

Теми виконаних курсових проектів 

1. Організація обслуговування клієнтів у готелях середнього класу на 

прикладі готелю „Ісеть” 

2. Організація роботи служби прийому й розміщення в готелі „Великий 

Урал” 

3. Організація роботи інженерно-технічної служби в готелі „Їжакова” 

(Кіровоградський гірськолижний комплекс) 

4. Організація роботи служби експлуатації номерного фонду в 

„Домашньому готелі” 

5. Організація процесу бронювання та реєстрації гостей у готелі „Уктус” 

6. Організація обслуговування клієнтів за методом „a la carte” в ресторані 

„Васабі” 

7. Організація бізнес-ланчів в арт-кафе „Тетяна” 

8. Організація рекламної діяльності в готелях категорії 5 зірок (на 

прикладі „Атріум Палас” готелю і „Hyatt Regency Ekaterinburg”) 

9. Організація банкетного обслуговування клієнтів у кафе „Золота 

середина” (сел. Кольцово Свердловська обл.) 

10. Організація надання додаткових послуг у готелі „Вознесенський” 

11. Організація обслуговування туристичних груп у готелі „Московська 

гірка” 

12. Організація обслуговування гостей у санаторії „Ювілейний” 

13. Організація обслуговування туристів на базі відпочинку „Зелений 

мис” 

14. Організація ділових заходів у готелях першого класу (на прикладі 

готелів „Уральський двір” і „Park Inn Ekaterinburg”) 

15. Організація роботи служби прийому і розміщення гостей у готелі 

„Жовтневий”
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Додаток М 

Таблиця М.1  

Навчальні заклади України всіх рівнів акредитації, у яких здійснюється підготовка фахівців для готельного 

господарства (складено автором за даними „Повного довідника абітурієнта 2014 – 2015” [165] і сайту „Oсвіта.ua” [150]) 

№ 

п/п 

Навчальний заклад Кваліфікований 

робітник 

Молодший 

спеціаліст 

Бакалавр Спеціаліст Магістр Рівень 

акреди- 

тації 

Форма 

власності 

1 Верховинський коледж туризму 

і готельного господарства 

Прикарпатського 

національного університету 

ім. Василя Стефаника 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

2 Вінницький національний 

аграрний університет (ВНАУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна 

справа 

7.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

(Менеджмент 

готельно-ресторанного 

бізнесу) 

8.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

(Менеджмент 

готельно-

ресторанного бізнесу) 

IV державна 

3 Вінницький торговельно-

економічний інститут 

Київського національного 

торгово-економічного 

університету 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна 

справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ-IV державна 

4 Волинський технікум 

Національного університету 

харчових технологій (м. Луцьк) 

Агент з 

організації 

туризму, 

адміністратор 

5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

5 Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

“Бориспільський професійний 

ліцей” 

Майстер 

готельного 

обслуговування 

    ІІ державна 

6 Донецький інститут міського 

господарства Київського 

університету управління та 

підприємництва (ДІМГ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна 

справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

 IV державна 
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7 Донецький національний 

університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-

Барановського (ДонНУЕТ) 

(Кривий Ріг) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

8 Дніпропетровський 

транспортно-економічний 

коледж 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І-ІІ державна 

9 Житлово-комунальний технікум 

Харківського національного 

університету міського 

господарства імені 

О. М. Бекетова  

 5.14010101  

Готельне 

обслуговування 

   І-ІІ державна 

10 Івано-Франківське вище 

професійне  училище 

готельного сервісу і туризму 

Агент з 

організації 

туризму, 

покоївка, 

адміністратор 

5.050403 

Організація 

обслуговування 

в готелях і 

туристичних 

комплексах 

   І державна 

11 Івано-Франківський коледж 

технологій та бізнесу 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

12 Івано-Франківський технікум 

ресторанного сервісу і туризму 

Національного університету 

харчових технологій  

Агент з 

організації 

туризму, 

покоївка; 

Майстер 

готельного 

обслуговування 

5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

13 Кам’янець-Подільський 

індустріальний коледж 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

14 Кам’янець-Подільський 

національний університет 

ім. Івана Огієнка (КПНУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.03050401 Економіка 

підприємства 

8.03050501 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

IV державна 

 

 

 

2
2
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15 Київський національний 

торговельно-економічний 

університет (КНТЕУ) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

IV державна 

6.030601 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

(Менеджмент 

готельно-

ресторанного 

бізнесу) 

7.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

(Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу) 

8.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

(Менеджмент 

готельно-ресторанного 

бізнесу) 

16 Київський національний 

університет культури і мистецтв 

(КНУКіМ) 

Факультети:  Білоцерківський, 

Броварський, Кіровоградський, 

Львівський, Одеський, 

Полтавський, Миколаївський 

факультет менеджменту і 

бізнесу, Миколаївська філія 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

6.020106 

Готельно-

ресторанний і 

туристичний 

сервіс 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

 

ІІІ-IV державна 

17 Київський технікум готельного 

господарства 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

18 Київський університет туризму, 

економіки і права (КУТЕП) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

ІІІ−IV приватна 

19 Київський університет 

управління та підприємництва 

(КУУП) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

IV державна 

20 Класичний приватний 

університет (КПУ) 

(м. Запоріжжя) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

IV приватний 

21 Коледж Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І приватний 

 

 

 

2
2
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22 Коломийський економіко-

правовий коледж Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

(м. Коломия) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І-ІІ державна 

23 Криворізький державний 

комерційно-економічний 

технікум (КДКЕТ) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

24 Лівадійське відділення 

Кримського факультету СНУ 

(м. Ялта) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

 ІІІ-IV державна 

25 Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка (ЛНУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 

Готельна і 

ресторанна справа  

ІІІ-IV державна 

26 Луцький кооперативний коледж 

Львівської комерційної академії 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

27 Львівський державний коледж 

харчової і переробної 

промисловості НУХТ 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

28 Львівський кооперативний 

коледж економіки і права 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

29 Львівська комерційна академія 

(ЛКА) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 

Готельна і 

ресторанна справа  

IV державна 

30 Львівський інститут економіки і 

туризму (ЛІЕТ) 

 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

 ІІІ державна 

6.030509  Облік і 

аудит 

7.03050901 Облік і фінанси в 

готельно-ресторанному та 

туристичному бізнесі 

6.030601 

Менеджмент 

7.03060101 Менеджмент 

готельного господарства і 

туризму 

7.03060101 Менеджмент 

готельного і ресторанного 

бізнесу 

2
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31 Мелітопольський інститут 

державного і муніципального 

управління Класичного 

приватного університету 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

ІІІ-IV приватна 

32 Миколаївський державний 

коледж економіки та харчових 

технологій 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І-ІІ державна 

33 Миколаївський міжрегіональний 

інститут розвитку людини 

Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини 

(ММІРЛ) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

  ІІІ-IV приватна 

34 Мукачівський державний 

університет (МДУ) 

  6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ-IV державна 

35 Національний університет 

харчових технологій (НУХТ) 

(м. Київ)  

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

36 Одеський коледж економіки, 

права та готельно-ресторанного 

бізнесу 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

37 Одеська національна академія 

харчових технологій (ОНАХТ) 

  6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

ІІІ-IV державна 

6.030504 Економіка і 

управління готелями і 

ресторанами 

7.03050401 Економіка і 

управління готелями і 

ресторанами 

8.03050401 Економіка 

і управління готелями 

і ресторанами 

6.030601 Менеджмент 

готельно-

ресторанного 

господарства 

7.03060101 

Менеджмент готельно-

ресторанного 

господарства 

8.03060101 

Менеджмент 

готельно-

ресторанного 

господарства 

Логістика готельно-

ресторанного бізнесу 

Логістика готельно-

ресторанного бізнесу 

 

38 Одеський національний 

економічний університет (ОНЕУ) 

  6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

  ІІІ-IV державна 

39 Перший Український морський 

інститут (ПУМІ) (м. Севастополь) 

  6.140101 Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ приватна 

 

 2
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40 Полтавський університет 

економіки і торгівлі (ПУЕТ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа  

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

6.030601 

Менеджмент 

7.03060101 

Менеджмент готельно-

ресторанного 

господарства 

8.03060101 

Менеджмент готельно-

ресторанного 

господарства 

6.030504 

Економіка 

підприємства 

7.03050401 Економіка 

туристичного, 

ресторанного і 

готельного бізнесу 

8.03050401 Економіка 

туристичного, 

ресторанного і 

готельного бізнесу 

41 Прикарпатський національний 

університет ім. Василя 

Стефаника (ПНУ) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ-IV державна 

42 Севастопольський комерційний 

технікум 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

43 Східноєвропейський 

національний університет 

ім. Лесі Українки (Луцьк) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

44 Східноєвропейський університет 

економіки і менеджменту 

(СУЕМ) (м. Черкаси) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

 8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ приватна 

45 Східноукраїнський 

національний університет імені 

Володимира Даля 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

46 Таврійський національний 

університет ім. В. Вернадського 

(ТНУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

47 Тернопільський коледж 

харчових технологій і торгівлі 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

48 Технікум газової і нафтової 

промисловості Одеської 

національної академії харчових 

технологій  

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І-ІІ державна 
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Продовження табл. М.1 

49 Торгово-економічний коледж 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету (м. Київ) 

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

50 Ужгородський національний 

університет (УжНУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

51 Ужгородський торговельно-

економічний коледж Київського 

національного торговельно-

економічного університету  

 5.14010101 

Готельне 

обслуговування 

   І державна 

52 Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини (УДПУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

  IV державна 

53 Уманський національний 

університет садівництва (УНУС) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

  IV державна 

54 Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі (ХДУХТ) 

   6.140101 

Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

55 Харківський національний 

університет ім. В. Н. Каразіна 

(ХНУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа  

  IV державна 

56 Харківський національний 

університет міського 

господарства (ХНУМГ) ім. 

О. М. Бекетова 

   6.140101 

Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

57 Харківський торговельно-

економічний інститут КНТЕУ 

   6.140101 

Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

58 Херсонський державний 

університет (ХДУ) 

   6.140101 

Готельно-

ресторанна 

справа   

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

59 Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний 

інститут (ХКТЕІ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа  

 8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ належить 

Споживк

ооперації 

60 Хмельницький національний 

університет (ХНУ) 

  6.140101 

Готельно-

ресторанна справа 

 8.03060101 Менеджмент 

готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу 

IV державна 

2
3
0
 



 

 

Продовження табл. М.1 

61 Черкаський державний 

технологічний університет 

(ЧДТУ) 

   6.140101 Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

ІІІ-IV державна 

62 Черкаський національний 

університет ім. Богдана 

Хмельницького (ЧНУ) 

   6.140101 Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

 IV державна 

63 Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ 

   6.140101 Готельно-

ресторанна справа  

7.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

8.14010101 Готельна і 

ресторанна справа 

IV державна 

6.030601 

Менеджмент 

готельного, 

курортного і 

туристичного 

сервісу 

7.03060101 

Менеджмент 

готельно-

ресторанного 

господарства 

 

8.03060101 Менеджмент 

готельно-ресторанного 

господарства 

 

 

2
3
1
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