
Сфера гостинності – це важлива соціальна, економічна та культурна 

категорія, одна з фундаментальних складових туристичної індустрії  і вона 

потребує високоякісних  фахівців своєї справи. 

 Якщо ти цілеспрямований, впевнений у собі і бажаєш  працювати з 

людьми, спеціальність 

– твій шлях до отримання престижної професії! 

 

ЗАПРОШУЄМО ОТРИМАТИ ДИПЛОМ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ, 

ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ! 

  

УМОВИ ВСТУПУ-2022: 
 

Для вступу за кошти державного або 
місцевого бюджету вступники 
складають індивідуальну усну 

співбесіду та подають мотиваційний 
лист 

НА БАЗІ  9-ти КЛАСІВ 
 

Для вступників, які претендують 
на навчання тільки за контрактом,  

достатньо подати необхідні документи та 
мотиваційний лист 

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 
 

 

3 роки 5 місяців 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ 
 

 
Фаховий молодший бакалавр з  

 ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

 
ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ: 

 
Випускники КФК ТГРБ з дипломом фахового молодшого бакалавра можуть 

продовжити навчання в стінах коледжу для здобуття ступеня бакалавра (магістра) 
(за скороченим терміном) на базі : 

 
ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
(колишній Харківський державний університет 

харчування та торгівлі) 

  



 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 
 

 

 

Випускники коледжу 
за цією спеціальністю  
можуть займати  
посади: 

 
 
 
 
 

 
 

 фахівець з готельногообслуговування,   
 адміністратор, 
 економка,   
 реєстратор, 
 консьєржготельного комплексу, 
 портьє,   
 черговий по поверху (готелю, кемпінгу, 

пансіонату),   
 покоївка 

 

 

 

Сфера діяльності  
фахівцяі:  

 
 

 готелі, 
 готельні та туристичні комплекси,  
 мотелі,  
 кемпінги, 
 ботелі, 
 ротелі,  
 шале, 
 таймшер,  
 флайтелі, 
 бунгало.  

 

 

 

Студенти цієї спеціальності  

вміють: 
 

 

•  забезпечити високий рівень 
обслуговування та праці,  особисту 
культуру працівника готелю; 

• створювати власний імідж та загальне 
враження про місце роботи; 

• використовувати професійні знання й 
практичні навички в галузі індустрії 
гостинності, вирішувати конфліктні 
ситуації. 
 

Основні навчальні  
дисципліни: 

 

  Міцні знання з профільних навчальних 
дисциплін («Організація  та технологія  
обслуговування  в готелях, «Інформаційні 
системи в готельному 
підприємстві»; «Основи підприємницької 
діяльності» та ін. забезпечують нашим 
випускникам якісну 
фахову підготовку та конкурентоспроможність 
на ринку праці 



  Велика увага приділяється вивченню 
іноземних мов професійного спрямування.  

Матеріально-

технічна база: 
 

Викладання професійно орієнтованих 
дисциплін проводиться в спеціалізованих 
навчальних кабінетах - затишних, сучасно 
обладнаних та методично забезпечених. 

До послуг студентів бібліотека, спортивна, 
актова зали, їдальня. 

Науково-

дослідницька 

робота студентів 
 

 Студенти спеціальності активні учасники 
та переможці регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних, 
теоретичних конференцій, семінарів. Це 
сприяє підвищенню рейтингу КФК ТГРБ серед 
закладів вищої освіти 

Гурток знавців  
іноземних  
мов «Ерудит» 

 

Студенти вчаться іншомовному 
спілкуванню, розширюють свій світогляд, 
покращують знання, беруть участь у 
конкурсах, олімпіадах та фестивалях з 
іноземних мов.  

 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 
 

Бази практики та перші робочі 
місця 

 

 
 

Відпрацювання практичних вмінь та навичок 
проходить в готельно-ресторанних 

комплексах Кривого Рогу. 
 

 

Виїзна практика за кордоном 
 

Реалізація міжнародного співробітництва у 
площині практичного навчання дозволила 
студентам КФК ТГРБ вдосконалювати фахові 
компетенції у європейському форматі на базі 
відпочинкових комплексів Польщі(з 2015 р.). 

Навчання на спеціальності “Готельне обслуговуваня”-це запорука успіху! 
 

 

! Не змарнуй свій шанс, зроби правильний вибір, мрії повинні збуватися! 

 

 


