
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-

ресторанна справа, кваліфікація – бакалавр готельно-ресторанної справи 

 

Представлена освітньо-професійна програма вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», що 

планується для впровадження в Одеській національній академії харчових технологій, 

розроблена з врахуванням вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 

«Готельно-ресторанна справа», який прийнято Наказом МОН України №384 від 

04 березня 2020 р., потреб ринку на державному та регіональному рівнях, пройшла 

стадії обговорення зі всіма учасниками освітнього процесу – здобувачами вищої 

освіти, викладачами, зовнішніми стейкхолдерами з бізнесу та інших закладів освіти. 

Освітньо-професійна програма складає 240 кредитів та включає такі види 

аудиторної роботи як проведення лекцій, практичних і лабораторних занять, 

виконання курсових робіт, проектів, самостійну роботу і щорічну практичну підготовку 

студентів із зазначенням форм контролю якості засвоєння дисциплін, набуття 

компетентностей та програмних результатів навчання, містить перелік освітніх 

компонент, структурно-логічну схему їх викладання, матриці відповідності 

програмних компетентностей та результатів навчання компонентам освітньої 

програми. 

Метою освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» є 

підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних бакалаврів з готельно-

ресторанної справи, що володіють необхідними загальними і фаховими 

компетентностями, з професійними та соціально важливими якостями, готових до 

успішного розв'язання складних комплексних спеціалізованих задач і практичних 

проблем для ефективних організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності 

закладів індустрії гостинності, здійснення управлінських та проектних функцій, що 

сприятиме сталому розвитку галузі та розробці і запровадженню технологій для 

тривалого, здорового і щасливого життя людини. 

Зазначені в ОПП програмні результати навчання, регламентовані Стандартом 

та розроблені в Одеській національній академії харчових технологій (ПРН 23*), 

враховують і відображають вимоги роботодавців та ринку готельно-ресторанних 

послуг. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення реалізації програми вказує на 

можливість підготовки висококваліфікованих бакалаврів готельно-ресторанної 

справи, які володітимуть загальними та спеціальними компетентностями, відповідно 

до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів сервісу. 

Актуальним і цінним для формування сучасного фахівця індустрії гостинності є 

перелік та змістове наповнення обов'язкових дисциплін, поєднання аудиторної та 

самостійної роботи студентів, теоретичної підготовки на лекціях та на практичних і 

лабораторних заняттях, їх закріплення і поглиблення по закінченню кожного курсу під 



час практичної підготовки. Все це в сукупності дозволить підготувати 

конкурентоспроможних професіоналів. 

Таким чином, представлена освітньо-професійна програма "Готельно-

ресторанна справа" підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" дозволяє 

забезпечити якісну професійну підготовку фахівців готельно-ресторанної справи та 

рекомендується до впровадження в навчальний процес. 

 

 

 

 

 

Директор ресторану «Хеврон»                         Л.В. Авелічев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


