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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Готельно-ресторанна справа» (2020 р.) 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

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

Рецензована освітньо-професійна програма для здобувачів вищої освіти, що 

реалізується за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, рівень магістр 

вюочає комплекс документів, розроблений у Східноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки із врахуванням портреб ринку праці із 

врахуванням відповідних вимог.

Освітньо-професійного програма освітнього рівня „Магістр” складає 90 

кредитів ЄКТС та включає всі види аудиторної та самостійної роботи, практики і 

час, що відводиться на контроль якості засвоєння здобувачами освітньо- 

професійної програми.

Дана освітньо-професійного програма регламентує мету, очікувані 

результати навчання, зміст, умови і технологію реалізації освітнього процесу, 

оцінку якості підготовки магістра за даною спеціальнісю і включає в себе: загальну 

інформацію, мету і характеристику освітньої програми, придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні 

компетентності, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення програми, 

академічну мобільність, перелік компонет та їх логічну послідовність, структурно- 

логічну схему освітньої програми, форму атестації здобувачів вищої освіти, 

матрицю відповідності програмних компетентностей освітньої програми, матрицю 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньої програми.

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

формування системи набутих загальних (інструментальних, міжособистісних, 

системних) та фахових компетентностей магістра з готельно-ресторанної справи



для: здійснення виробничих функцій, вирішення завдань професійної і соціальної 

діяльності; розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов; забезпеченості здатності випускника 

здійснювати професійне діяльність на первинній посаді одразу після закінчення 

закладу освіти.

Важливо, що освітньо-професійного програма змістовно охоплює важливі 

сучасні критерії, що висуваються до навчання за магістерськими програмами, 

зокрема придатність до працевлаштування та академічна мобільність.

Представлена освітньо-професійного програма передбачає, що у результаті 

освоєння програми у випускника будуть сформовані такі компетентності: 

інтегральна, загальні, фахові.

Структура освітньо-професійної програми включає основні та вибіркові 

компоненти, кількість кредитів та форми контролю якості їх освоєння.

У цілому освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно- 

ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування відповідає вимогам, має 

комплексний та цільовий підхід для підготовки кваліфікованого магістра, який 

володіє фаховими навичками й компетентностями, необхідними для подальшої 

професійної діяльності за даною спеціальністю та рекомендується для реалізації у 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
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