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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Готельно-ресторанна справа» 
другого (магістерського) рівня вищого освіти 

за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» 
галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки

Освітньо-професійна програма освітнього рівня «Магістр» розроблена 

колективом кафедри туризму та готельного господарства 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(затверджена на засіданні Вченої ради факультету 13 травня 2020 року, 

протокол № 10, затверджена рішенням вченої 28 травня 2020 року, протокол 

№7).

Впроваджена Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна 

справа» обумовлена стратегією регіонального розвитку Волинської області, 

що потребує і вдосконалення системи кваліфікованого кадрового 

забезпечення готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Освітня програма містить загальну інформацію, мету та основні 

характеристики, визначає придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання, розкриває особливості викладання і оцінювання, 

зазначає програмні компетентності та програмні результати навчання, якими 

повинні оволодіти здобувані вищої освіти, ресурсне забезпечення та 

можливості академічної мобільності. Окремий розділ присвячений переліку 

компонентів освітньої програми та їх логічній послідовності. У програмі 

визначені форма атестації здобувачів вищої освіти та відповідність



програмних компетентностей і програмних результатів навчання відповідним 

компонентам освітньої програми.

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» в цілому 

та окремі її компоненти відповідають вимогам Національної рамки 

кваліфікації сьомого рівня, що відповідає освітньому рівню магістра та 

складено з урахуванням Державного класифікатору професій. Дисципліни 

освітньо-професійної програми формують необхідний перелік загальних та 

фахових компетентностей необхідних для здійснення професійної діяльності 

(загальна підготовка -  16 кредитів, професійна підготовка -  51 кредит, 

вибіркові дисципліни -  23 кредити).

Щодо побажань, доцільним було б вивчення наступних фахових 

дисциплін: стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг, економіка і 

ціноутворення в готельній індустрії, ринок праці і політика зайнятості.

Таким чином, рецензована освітньо-професійна програма цілком 

відповідає сучасним вимогам щодо підготовки здобувачів другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти з готельної і ресторанної справи, 

забезпечує достатній рівень володіння компетентностями для 

працевлаштування на підприємствах сфери обслуговування. Для реалізації 

освітньо-професійної програми ЗВО забезпечений відповідними науково- 

педагогічними кадрами, має достатню матеріально-технічну базу, навчально- 

науково-виробничий комплекс, навчально-виробничий комплекс «Гарт»,

навчальну лаборатс і ресторанного обслуговування.

ЧЕРНЯК С. І., 

Керуючий готелем «Світязь»

8 червня 2020 р.


