
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» 

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

                  Період громадського обговорення освітньої програми – з 16 березня 2022 р. по 16 квітня 2022 р.  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-grs-b.pdf  

Категорія 

стейкхолдерів 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

(навчання) 

Зміст пропозиції  

(-й) та її (їх) обґрунтування 
Примітка про врахування / 

неврахування 

Академічна 

спільнота 

 

Скрипник 

В’ячеслав 

Олександрович 

Професор кафедри 

механічної та 

електричної 

інженерії, 

Полтавського 

державного аграрного 

університету, доктор 

технічних наук  

Пропозиція: включити до переліку 

навчальних дисциплін вибіркового циклу 

підготовки – «Готельний бізнес регіону». 

 

Обґрунтування: для забезпечення 

актуальних компетентностей випускника 

ОП ГРС і врахування тенденцій розвитку 

Полтавського регіону. 

Пропозиція врахована. 

Включено до переліку навчальних 

дисциплін вибіркового циклу підготовки 

– «Готельний бізнес Полтавського 

регіону» на 3 курсі. 

 

Гасій 

Олена 

Володимирівна 

ПУЕТ, Директор 

Навчально-наукового 

центру забезпечення 

якості вищої освіти 

Пропозиція: змінити форму контролю  ОК 

«Служба матеріально-технічного 

забезпечення готелю» з ПМК на екзамен. 

Обґрунтування: оптимізація процесу 

контролю  з ОК «СМТЗГ», уніфікація 

методичного підходу до різних рівнів 

підготовки ЗдВО (початковий  і перший 

рівень ВО). 

Пропозиція врахована. 

 

Нестуля 

Світлана 

Іванівна 

ПУЕТ, Директор 

Школи лідерства 

Пропозиція: замінити ОК «Персональний 

розвиток та лідерство» на ОК «Особистий 

розвиток та лідерство» (тренінговий курс). 

Обґрунтування: використання активних 

методів навчання для удосконалення 

навичок «soft skills». 

Пропозиція врахована. 

 

 Молчанова 

Наталія 

Юріївна 

Заступник директора 

Навчально-наукового 

центру забезпечення 

якості вищої освіти 

Пропозиція: передбачити  об’єднання 

практикумів з НМS «Сервіо», 

кейтерингового обслуговування в один 

єдиний з назвою «Практикум з 

Пропозиція врахована. 

 Передбачено «Практикум з 

ресторанного бізнесу» у 5 і 6 сем, 3 кр. ; 

«Проектне навчання зі спеціальності» у 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-grs-b.pdf


ресторанного бізнесу». Збільшити кількість 

кредитів до 3 на ОК «Проектне навчання» і 

додати до назви «… зі спеціальності». 

Обґрунтування: для урахування вимог, що 

один ОК не може бути менше 3 кр. 

6 і 7 сем., 3 кред. 

Здобувач вищої 

освіти 

Дика 

Єлизавета 

Тарасівна 

Гр. ГРС – 34 Пропозиція: включити до ОК «Організація 

роботи ресторанів» тему «Формування 

ціни в меню закладів ресторанного 

господарства». 

Обгрунтування: для розуміння процесу 

формування ціни при складанні меню. 

 Пропозиція врахована. 

У розрізі тематичного плану ОК 

«Організація роботи ресторанів» 

заплановано проведення одного 

виїздного практичного заняття на 

ресторанному підприємстві «Формуван

ня ціни в меню закладу ресторанного 

господарства». 

До каталогу навчальних дисциплін 

професійного вибору  входить ОК 

«Ціни в меню закладів ресторанного 

господарства», який за бажанням ЗдВО 

може обрати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


