
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» 

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

ресторанна справа, кваліфікація – бакалавр готельно-ресторанної справи 

 

Складні трансформаційні і динамічні процеси української економіки в ці-

лому, готельно-ресторанного бізнесу зокрема, об'єктивні та суб'єктивні пробле-

ми, що ускладнюють роботу закладів гостинності, потребують сучасної, висо-

котехнологічної, фахово-орієнтованої, соціально-ефективної освітньої системи, 

здатної забезпечити підготовку фахівців, готових до успішного розв'язання 

складних комплексних спеціалізованих задач і практичних завдань організацій-

но-сервісного, виробничо-технологічного, аналітико-управлінського, проектно-

пошукового, соціально-етичного характеру, спрямованих на забезпечення кон-

курентоспроможності закладів та покращення якості, безпечності, екологічних і 

економічних параметрів продукції і послуг, їх відповідності сучасним запитам 

споживачів і суспільства, вимогам регіонального і національного ринку, здоро-

в'язберігаючого вектору розвитку.  

Важливо, що основний акцент в даній освітній програмі робиться на 

отримання професійних компетентностей з організації ресторанного, готельно-

го та рекреаційного господарства, з сучасних інноваційних технологій продук-

ції і послуг, контролю їх якості, безпечності, екологічних і економічних пара-

метрів, знань інформаційних систем, принципів маркетингу, управління і кому-

нікацій в сфері гостинності з урахуванням регіонального аспекту та стратегіч-

них пріоритетів, історії та мультикультурності краю, його ресурсів і потенціалу. 

Після ретельного ознайомлення з проектом програми розроблено та впро-

ваджено наступні рекомендації по її удосконаленню: 

1. Ввести нову обов'язкову освітню компоненту "Основи бізнес-

комунікацій", а також у вибіркову "Управління особистою ефективністю в біз-

несі", що направлено на розвиток лідерських якостей, швидкої адаптації випус-

кника в сучасному професійному та бізнес-середовищі, для досягнення успіхів, 

конструктивного результату при діловій взаємодії, а також ефективної кадрової 

політики, забезпечення розвитку комунікативної компетентності в закладах ін-

дустрії гостинності з урахуванням мультикультурного середовища, оскільки в 

сучасних умовах це одна з важливих компетенцій. 

2. В період, коли заклади гостинності, зустрічаються з численною кількіс-

тю проблем, пов'язаних з Covid – 2019, впровадженням карантинних заходів, 

обмеженням пересування населення, тимчасовим закриттям міждержавних 



сполучень і відповідно змін в товарному постачанні, в клієнтській базі, умовах 

роботи закладу, а також актуальності кадрового «голоду», необхідністю удо-

сконалення кадрової політики в закладах гостинності, формування у студента 

вміння і розуміння важливості до всебічного розвитку і саморозвитку правиль-

ним є рішення включити до складу вибіркових дисциплін освітні компоненти, у 

т.ч. з інших освітніх програм: ВК 5 «Поведінка споживача», ВК 37 «Комплекс-

ний тренінг», ВК 40 «Ризикологія», ВК 44 «Антикризове управління» 

Дисципліни навчального плану, а також значний обсяг практичної підго-

товки в розрізі чотирьох видів практики – ознайомчої (6 кредитів на 1 курсі), 

технологічної (6,5 кредитів на 2 курсі), організаційної (6 кредитів на 3 курсі) та 

переддипломної (9 кредитів на 4 курсі), представленої освітньо-професійної 

програми, забезпечують формування комплексу необхідних інтегральної, зага-

льних та спеціальних компетентностей, передбачених Стандартом вищої освіти 

за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврсь-

кого) рівня освіти. 

Освітньо-професійна програма 241 «Готельно-ресторанна справа» для 

першого (бакалаврського) рівня, підготовлена кафедрою готельно-ресторанного 

бізнесу Одеської національної академії харчових технологій сумісно і з враху-

ванням запитів і пропозицій здобувачів вищої освіти, рекомендацій представ-

ників бізнесу, фахових спеціалістів і науковців з інших закладів вищої освіти 

забезпечує комплексний та цільовий підхід до підготовки бакалавра готельно-

ресторанної справи, є цікавою та актуальною для ринку праці, її випускники 

будуть представляти особливу цінність для працедавців, а також можуть запо-

чаткувати власний бізнес у сфері гостинності, що дозволить вирішити питання 

самозайнятості, додаткових робочих місць та розвитку інфраструктури регіону. 

З урахуванням вищезазначеного є всі підстави для рекомендації даної 

освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» для першого 

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

ресторанна справа» і її впровадження в освітній процес в Одеській національній 

академії харчових технологій для підготовки бакалаврів готельно-ресторанної 

справи. 
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