РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа
галузі знань Сфера обслуговування

Сьогодні сучасна вища освіта потребує суттєвих змін. Науковий та освітній
потенціали є важливою складовою для розвитку нашої країни.
Підвищення якості освіти можливе за умови створення відповідних умов, які
сприятимуть цьому. Надважливим завданням перед закладами вищої освіти є проведення
реформ, які впроваджує держава та створення сучасних механізмів підвищення якості освіти.
Зміни, які відбуваються при формуванні процесу навчання суттєво збільшують
відповідальність менеджменту закладів вищої освіти та впливають на результати
функціонування. В діловому суспільстві цінності набуває фахівець, який є грамотним
спеціалістом, готовий постійно вчитись, добре виконує свою роботу та має гнучкі навички,
вміє домовлятись, аргументувати свою точку зору, впевнено себе почувати в професії.
Дані цінності зумовлюють виникнення кардинально нових підходів до визначення
компетентностей майбутніх
фахівців, що забезпечить
в подальшому їхню
конкурентоспроможність на ринку праці. А це, у свою чергу, зумовлює вдосконалення вимог
до формування освітньо-професійних бакалаврських програм.
Представлена освітньо-професійна програма бакалаврського рівня вищої освіти за
спеціальністю 241 Готельно-ресторанна розрахована на 4 академічних роки (3 роки і 10
місяців), викладена українською мовою. Сформована відповідно до суспільних потреб,
враховує тенденції розвитку економіки та інноваційної політики держави, запити закладів
сфери гостинності у висококваліфікованих фахівцях та є складовою формування іміджу та
конкурентних переваг Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола серед закладів вищої
освіти.
Структура та зміст програми засвідчують розуміння розробниками актуальних
проблем сучасних підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
Освітні компоненти ОП, відповідають сучасним вимогам щодо підготовки фахівців
готельно-ресторанної справи, розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та
академічні навички, враховують сучасні вимоги суспільства, враховують регіональні аспекти
та ринку праці.
Основну увагу зосереджено на поглибленні вузькоспеціалізованих знань про
особливості управління бізнес-процесами в сфері готельно-ресторанного бізнесу, а саме:
застосування знань в управлінні готельного і ресторанного бізнесу, інноваційних технологій
і продуктів ресторанного господарства, управління проектами в готельному та ресторанному
бізнесі, креативного мислення, допомагає сформувати розуміння практичної значущості
різних інновацій системи освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні,
уміння співвідносити національну систему цінностей із загальнокультурними
особливостями, навичками загальної соціальної відповідальності.
Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми дає змогу зробити
висновки, що зміст дисциплін відповідає сучасній компетентнісній моделі фахівця.
Навчально-методичне забезпечення наочно демонструє використання активних та
інтерактивних форм проведення занять, спрямованих на активізацію комунікативної
діяльності здобувачів вищої освіти. Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми
відповідає профілю дисциплін, що викладаються. До викладання і практики залучаються
керівники та фахівці готельного та ресторанного бізнесу.
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
має теоретичний та прикладний характер. Структура навчання передбачає інтегроване та
інтерактивне навчання. Освітньо-професійна програма пропонує комплексний підхід
підготовки фахівців з організації господарської діяльності, орієнтований на вивчення
сучасних особливостей готельного та ресторанного господарства, формування фахівців з

новим способом мислення, ініціативних та спроможних до швидкої адаптації у бізнессередовищі, здатних вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності з
урахуванням поступової інтеграції України з країнами Євросоюзу.
Освітньо-професійна програма реалізовує навчання та практичну підготовку, зокрема,
проходження практики на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу міста та
області, участь у міжнародних проектах, інтерактивні виїзні практичні майстер-класи,
залучає практичних працівників готельного та ресторанного бізнесу до освітнього процесу.
Отже, освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» першого рівня
вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа є актуальною, має необхідні
структурні та змістові складові, які відповідають сучасним вимогам, є студентоцентрованою,
може бути рекомендована для практичного використання та впровадження в навчальний
процес у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.
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