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У Збірнику опубліковано матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-
методичної  конференції «Забезпечення якості вищої освіти: підвищення 
ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні 
освітнього процесу», яка проходила 14-16 квітня 2021 року на базі Одеської 
національної академії харчових технологій.

Рекомендовано до друку та розповсюдження в мережі Internet Вченою 
радою Одеської національної академії харчових технологій від 06.04.2021, 
протокол № 13. 
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і виконання курсових робіт зі спеціальних дисциплін, а також дипломних 
проектів та робіт.

Предметом навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є 
методологія та методи наукових досліджень, а також способи їх організації. 
В результаті вивчення теоретичного курсу і виконання досліджень за обра-
ною темою студент повинен освоїти методологію і методику наукових дослі-
джень, вміти формулювати мету і завдання дослідження, планувати і прово-
дити експеримент, обробляти результати вимірювань, зіставляти результати 
експерименту з теоретичними моделями і формулювати висновки наукового 
дослідження, складати реферат, доповідь, тези або статтю за результатами 
наукового дослідження.

Основною формою вивчення матеріалу є самостійна робота над реко-
мендованою літературою. За головними питаннями програми читаються лек-
ції. Уміння використовувати знання основ наукових досліджень, а також на-
вички з постановки завдання, визначення напрямку, проведення наукового 
дослідження та оцінки його ефективності студенти набувають на практичних 
заняттях і в процесі виконання контрольної роботи. Після виконання контро-
льної роботи студенти здають залік по курсу в цілому.

Таким чином дисципліна «Основи наукових досліджень» для студентів 
спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технологічна експертиза та 
безпека харчової продукції» є важливим фактором не тільки якісної практич-
ної та теоретичної підготовки фахівців, але формуванню системи відносин 
між ВНЗ та підприємствами харчової промисловості, аудиторськими фірма-
ми, іншими організаціями з метою забезпечення ефективності їх функціону-
вання та системи управління внаслідок поповнення кваліфікованими кадра-
ми.
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Дослідження ринку показують все ж таки ріст стану готельної індустрії 

в Україні, незважаючи на карантинні заходи. Інвестиції приватних інвесторів 
в сферу готельно-ресторанного бізнесу зростають і спостерігається 
підвищення її економічної ефективності. Це сприяє збільшенню числа робо-
чих місць для фахівців  цього бізнесу. Послугами готелів користуються не 
тільки корпоративні клієнти, а й іноземні туристи. Адже Україна, а саме 
Одеський регіон є активним учасником в економічній і соціальній системі
світу. З кожним роком все більше і більше домінує тенденція збільшення 
попиту на розширений спектр послуг, включаючи сферу туризму, ресторан-
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ного і готельного бізнесу. Для того, щоб бути ефективними і конкурентними 
на світовому ринку, готельно-ресторанний бізнес потребує фахівців, які 
володіють іноземними мовами, знають галузь і сучасні тенденції щодо забез-
печення традиційної гостинності. Сучасний готель – це не тільки сучасний і 
добре обладнаний об'єкт з  розвиненою інфраструктурою, з ресторанним 
комплексом, але перш за все його презентує компетентний, кваліфікований, 
ввічливий персонал готелю, готовий задовольняти потреби гостей.

Основним завданням фахівців, які працюють у сучасних готелях і рес-
торанах, є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, що забезпе-
чуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефек-
тивним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивчен-
ням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технологій.

Якісна освіта дуже важлива для працівника цієї галузі, адже від набу-
тих вмінь та навичок залежить – чи зможе втримати клієнта та запалити у 
ньому бажання прийти і повернутися саме до цього готелю. Під час підгото-
вки фахівців готельно-ресторанного бізнесу необхідно надавати не тільки те-
оретичні знання, а й знання щодо етики спілкування з людьми, конфліктоло-
гії, гнучкості мислення, вміння вирішувати конфліктні ситуації, що є запору-
кою успішної кар’єри у галузі сфери послуг. Вища освіта повинна задоволь-
няти потреби України у висококваліфікованих фахівцях для готельно-
ресторанного бізнесу.

Але на сьогоднішній день час вимагає наукового підходу до підготовки 
фахівців. Це організація проведення прикладних і пошукових наукових дос-
ліджень в галузі готельно-ресторанної справи, харчових технологій і впрова-
дження їх в діяльність підприємств та задоволення потреб особистості в інте-
лектуальному, культурному і моральному розвитку здобувачів вищої освіти.
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У сучасних умовах постійно зростає інтерес до індустрії гостинності, 
зокрема до готельно-ресторанного бізнесу. Сфера послуг постійно потребує 
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спеціалістів, попит на яких постійно зростає.
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