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Кафедра технології та організацій готельно-ресторанного бізнесу була 

створена у 2008 році, для забезпечення у штаті закладів ресторанного 

господарства висококваліфікованих фахових співробітників, задоволення 

потреб споживачів послуг за рахунок впровадження нових концепцій 

діяльності, інноваційних страв, новітніх технологій. На кафедрі готують 

фахівців напряму підготовки 181 «Харчові технології» та 241 «Готельно-

ресторанна справа».  

Місією кафедри є високоефективна діяльність закладів готельно-

ресторанного господарства з метою забезпечення конкурентоспроможних 

високо кваліфікаційних фахівців готельного та ресторанного бізнесу, які 

володіють системою компетентностей, що забезпечують соціальну 

мобільність фахівців і затребуваність на ринку праці, у сфері готельного та 

ресторанного бізнесу в Україні, зокрема в Західному регіоні. 

Постійно поліпшується якісний склад кафедри. За роки існування 

кафедри захищено чотири кандидатські дисертації Паламарек К.В., Марусяк 

Т.М., Данилюк І.П., Романовська О.Л. 

Співробітники кафедри постійно працюють над підвищенням свого 

кваліфікаційного рівня, беруть активну участь у роботі науково-практичних 

конференцій, круглих столів, вебінарів, вивчають передовий досвід кращих 

закладів готельно-ресторанного господарства. У навчальному процесі 

викладачі використовують інтерактивні методи навчання, що дозволяють 

забезпечити співробітництво із студентами, вчать їх конструктивній 

взаємодії у команді, а це сприяє інтенсифікації та оптимізації навчання. 

Головним завданням діяльності кафедри технології та організації 

готельно-ресторанного бізнесу  є підготовка висококваліфікованих фахівців 

сфери гостинності шляхом: 

- вміння ефектної комунікаційної взаємодії; 

- самовдосконалення та адаптація у сучасному інформаційному 

просторі; 



- здатність забезпечувати ефективну роботу підприємств сфери 

гостинності за рахунок професійної компетенції; 

- формування світогляду та сприйняття сучасних проблем розвитку 

суспільства. 

Основними напрямами діяльності кафедри є здійснення навчальної, 

методичної і науково-дослідної роботи, виховної роботи зі студентами. 

Основною метою кафедри є: задоволення зростаючого попиту 

сучасного суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають 

фундаментальні знання з готельно-ресторанного бізнесу, володіють 

сучасними знаннями щодо діагностики конкурентного середовища, щодо 

моніторингу стану й становища закладів готельно-ресторанного бізнесу на 

ринку праці і набули практичних навичок з використання методик 

аналітичних дисциплін (в тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій). 

Кафедра технології та організації готельно-ресторанного бізнесу гідно 

береже історичні, наукові та навчальні традиції інституту і з упевненістю 

рухається до ще більш вагомих здобутків. 

 

 

 

 

 

 


