
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-пообесійну пвогпаму «Готельно-пестопанна справа» за 

спеціальністю 241 Готельно-цестоцанна справа 
галузі знань 24 СФеца обслуговування 

другого(магістерського) рівня вищої освіти

Сучасний розвиток вітчизняної туристичної галузі, яку визнано 
пріоритетною, згідно Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», є 
об’єктивною основою розбудови готельно-ресторанної сфери. Формування та 
стратегічний розвиток готельно-ресторанної індустрії першочергово 
залежить від кадрового потенціалу та його фахової компетентності, тому 
однією із головних задач закладів вищої освіти є підготовки кадрів, які 
відповідатимуть вимогам ринку праці і будуть конкурентними.

Рецензована освітньо-професійна програма (ОПП) «Готельно- 
ресторанна справа» розроблена викладачами кафедри туризму та готельно- 
ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного університету ім. 
Івана Огієнка із врахуванням сучасних вимог ринку праці та готельно- 
ресторанної сфери. Метою ОПП є формування загальних і спеціальних 
компетентностей майбутнього фахівця готельно-ресторанної справи, 
здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 
інноваційного та дослідницького характеру в галузі готельно-ресторанного 
бізнесу.

В освітньо-професійній програмі визначено програмні компетентності, 
які розподілені на загальні та спеціальні (фахові) компетентності, які 
відповідні для запропонованої програми. Програмні результати навчання 
рецензованої ОПП визначені виходячи із практичних потреб у сфері 
готельно-ресторанного бізнесу регіону та відомого міста із значним 
історичним потенціалом. ОПП складена логічно, де розкрито: загальна 
інформація, мета, характеристика програми, придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого навчання, програмні компетентності, що 
формуються в результаті навчання.

ОПП реалізує підвищення рівня знань та навичок з організації 
готельного і ресторанного господарства та орієнтована на спеціальну 
підготовку сучасних фахівців з готельно-ресторанної справи, ініціативних, 
здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі. Зміст 
представленої ОПП охоплює сучасні критерії до навчання за магістерськими 
програмами: придатність до працевлаштування та академічна мобільність.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 
професійну програму «Готельно-ресторанна справа» можна рекомендувати 
для підготовки магістрів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
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