
ДОСЯГНИ УСПІХУ РАЗОМ З  

ГОТЕЛЬНО – РЕСТОРАННОЮ СПРАВОЮ! 

 
УМОВИ ВСТУПУ на 1 курс  

(денна та заочна форми навчання) 

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 

з таких дисциплін: 

1. Українська мова і література, іноземна 
мова, географія або математика (бюджет та 
контракт) 

2. Українська мова і література, історія 
України, географія або математика (контракт) 

Для конкурсного відбору враховується середній бал 

документа про повну загальну освіту 

Умовою вступу на скорочену форму навчання  

є складання вступних іспитів. 

 

 

 

 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ 

ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННА  

СПРАВА 
 

 

КОНТАКТИ 

ЗЗавідувач кафедри менеджменту проф. Йохна Микола Антонович, 

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  

4-ий корпус, 5-й поверх, ауд. 4-525; моб. т. 067 964 43 88; 

 067 936 51 29, http://ef.khnu.km.ua/management 

Адреса приймальної комісії – 29016, м. Хмельницький,  

вул. Інститутська, 11, 3-й корпус, 1-й поверх, приймальна 

комісія, тел. (03822) 2-37-55, 0671226860, e-mail: 

pkkhnu@ukr.net, 

 skype: pkkhnu1, http://www.khnu.km.ua/root/dept/prk/ 

http://ef.khnu.km.ua/management
mailto:pkkhnu@ukr.net
skype:pkkhnu1


ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ ! 

Задоволення потреби людини у повноцінному 

відпочинку є провідною метою готельно-ресторанного 

бізнесу – галузі з найвищим рівнем конкуренції. Оволодіння 

найновітнішими методами роботи неможливе без 

ефективного навчання. Наш університет відкритий для всіх, 

хто хоче стати висококваліфікованим організатором і 

керівником готельно-ресторанного бізнесу.  

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

Фахівці цієї спеціальності затребувані на ринку праці.  
Випускники отримують кваліфікацію бакалавра з 

готельно-ресторанної справи, фахівця з готельної та 

ресторанної справи, із узагальненим об'єктом діяльності - 

надання послуг, пов'язаних з діяльністю ресторанних та 

готельних закладів, первинний рівень управління 

структурними підрозділами, операційними системами та 

процесами в закладах. 

Цілі навчання: підготовка соціально та професійно 

мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих 

фахівців для організації сервісної та виробничо-

технологічної діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного  бізнесу, які володіють загальними і 

спеціальними (фаховими) компетентностями. 

Фахівці з цієї спеціальності 

можуть  працювати на посадах: 

 фахівець із готельної справи; 

 фахівець із ресторанної справи; 

 фахівець із готельного обслуговування; 

 фахівець зі спеціалізованого обслуговування; 

 фахівець із організації дозвілля; 

 фахівець із гостинності в місцях розміщення 

(готелі, туркомплекси тощо); 

 фахівець з раціоналізації виробництва; 

 фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості; 

 фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; 

 адміністратор готелів, ресторанів та готельно-

ресторанних комплексів; 

 інспектор з контролю якості продукції і послуг; 

 інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та 

організаційних питань. 

ВАГОМІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

1. Диплом міжнародного зразка престижного ВНЗ 4-го 

рівня акредитації. Навчання здійснюється за 

найсучаснішими навчальними програмами, із 

використанням інформаційних технологій та інноваційних 

методів. 

2. Проходження практики на базі провідних готельно-

ресторанних комплексів  

3. Вивчення двох іноземних мов (польська, 

англійська, німецька або ін.. на вибір)  

4. Під час навчання студенти мають змогу займатися 

науковою роботою, приймати участь у міжнародних 

конкурсах і грантах. 

5. З метою сприяння працевлаштуванню 

організовуються зустрічі із роботодавцями, заняття із 

провідними фахівцями у цій галузі. 

6. 100% забезпечення усіх студентів спеціальності 

якісним гуртожитком. Є різноманітна спортивна 

інфраструктура. 

7. Можливість навчання на кафедрі військової 

підготовки. 

8. Гнучкий підхід до оплати за навчання. 


