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загальна педагогіка та історія педагогіки

Аргументація актуальності проблеми підготовки фахівців готельного 

господарства в сучасній Україні має поліаспектний характер. Не викликає, 

передусім, сумніву необхідність підкріплення політичних євроінтеграційних 

зусиль нашої держави готовністю економіки та соціальної інфраструктури 

нашої держави до прийняття європейських стандартів. Цілком очевидна 

необхідність відповідності системи професійної освіти в цілому та у 

досліджуваній сфері зокрема потребам інноваційного розвитку суспільства. 

У нашому поступальному русі до норм європейської цивілізованості не 

можна обійти й питання відповідності вітчизняної індустрії гостинності 

нормам, прийнятим у цивілізованому світі. За умови, що вітчизняне 

готельне господарство все ще не позбавилось остаточно ознак 

пострадянської стагнації, пошуки шляхів його розвитку є на часі. 

Традиційно вітчизняні дослідники звертаються до кращого досвіду 

передових країн, як от Швейцарія або Франція. Автор рецензованої наукової 

розвідки не цурається такого досвіду, однак справедливо вважає більш 

реальним звернення до надбань країн, що є більш близькими до нас за 

своїми історичними витоками та моделями економічного розвитку. І хоча 

предмет дослідження, а саме -  теоретичні та практичні засади підготовки 

фахівців готельного господарства в Російській Федерації, -  сприймається 

нами в сучасних суспільно-політичних умовах неоднозначно, суто з 

наукової точки зору він має право на існування.

Дослідження Олени Євгенівни Кашинської здійснено у галузі 

порівняльної педагогіки, що являє собою міждисциплінарну складову 

педагогічної науки. Міждисциплінарність рецензованої наукової розвідки
і



підтверджується авторкою, перш за все, шляхом повноцінного висвітлення 

заявлених у вступі до роботи теоретичних основ дослідження, до яких 

віднесено актуальні наукові ідеї у галузі філософії освіти, педагогічної 

компаративістики, професійної освіти, туризмознавства.

Автором використано адекватні завданням методи наукового пошуку. 

Зокрема дисертантка використовує сукупність методів, що дозволяють 

реалізувати задекларовані нею системний та порівняльний підходи до 

висвітлення проблеми.

Адекватною поставленій меті і завданням є джерельна база 

дослідження, до якої увійшли міжнародні та вітчизняні офіційні документи 

й матеріали про розвиток готельного господарства та системи професійної 

освіти в готельній сфері, зокрема -  законодавчі та нормативні акти і 

статистичні дані; наукові праці закордонних та українських науковців -  

фахівців у туристичній та готельній галузі; довідково-енциклопедична 

література; наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з проблем 

міжнародної освіти та професійної підготовки фахівців готельного 

господарства; навчальні програми та плани підготовки фахівців готельного 

господарства різних рівнів кваліфікації; методичне забезпечення навчальних 

закладів відповідного профілю РФ та України тощо.

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного

дослідження Олени Євгенівни Кашинської, що забезпечують його новизну, ми 

вважаємо, передусім, такі:

1. Різнобічний аналіз джерельної бази досліджуваної

проблеми (п. 1.1, с. 16-41). Автор здійснює класифікацію 

аналізованих джерел, висловлює оціночні судження щодо 

актуальності тематики наукових розвідок та навчально-методичних 

праць, якості їх виконання; робить обґрунтовані висновки щодо 

чинників, які зумовили написання тих чи інших робіт. На підставі 

аналізу широкого кола репрезентативних джерел дисертанткою 

виокремлено такі пріоритетні напрями наукових розвідок у



досліджуваній сфері, як визначення місця підготовки фахівців 

готельного господарства в системі професійної освіти держави; 

виокремлення складових компетентності майбутнього фахівця 

готельного господарства; питання організації навчального процесу у 

межах підготовки фахівців готельного господарства; проблеми 

взаємодії навчальних закладів з підприємствами галузі. Залежно від 

змістових пріоритетів досліджень в рамках предметного поля 

авторка об’єднує їх у три групи: 1) дослідження, автори яких не 

виокремлюють підготовку фахівців готельного господарства в 

окремий напрям і розглядають її в рамках підготовки фахівців для 

сфери туризму; 2) дослідження, в яких проблеми підготовки 

фахівців за напрямом „Готельна справа” / „Готельне господарство” 

розглядають в контексті підготовки фахівців з гостинності (сфери 

гостинності, індустрії гостинності); 3) дослідження, автори яких 

професійну підготовку фахівців для готельного господарства 

виділяють в окремий напрям професійної освіти. Дисертантка 

характеризує і порівнює суперечливі позиції авторів щодо шляхів 

розвитку готельної освіти, вичленовує проблеми, що є недостатньо 

дослідженими (наприклад, питання неперервного професійного 

розвитку фахівців) демонструючи таким чином глибоку обізнаність 

у проблемі та розвинуті аналітичні вміння.

2. З метою доведення залежності системи підготовки 

фахівців готельного господарства від затвердженої в державі 

професійно-кваліфікаційної структури персоналу готельного 

господарства дисертанткою ретельно схарактеризовано у п.1.2. 

означену структуру. Позитивно, що такій характеристиці передує 

докладний аналіз понятійного апарату досліджування, а саме, понять 

«готель», “готельне господарство”, «готельна індустрія», «готельна 

справа», «готельний бізнес», «гостинність», “сфера гостинності”, 

“індустрія гостинності”, “сфера туризму” та ін. Констатуючи
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наявність невизначеності у трактуванні більшості з названих понять, 

автор надає свої дефініції, використані далі у роботі. Позитивно 

оцінюємо здійснений автором порівняльний аналіз класифікаторів 

професій у сфері готельного господарства, що є чільними в Україні, 

Росії, Європі та у світі в цілому. Дисертанткою виокремлено спільне та 

відмінне, що існує у різних класифікаторах професій в контексті 

предмета дослідження, виявлено тенденції, що є характерними для 

розвитку досліджуваної професійної сфери.

3. Пошукачкою здійснено науково виважений аналіз кращого 

досвіду підготовки фахівців готельного господарства в розвинених 

країнах світу та визначено світові тенденції розвитку готельної освіти. 

До таких тенденцій О.Є. Кашинською віднесено, зокрема: зростання 

якості підготовки фахівців готельного господарства; збільшення обсягу 

практичної підготовки порівняно з теоретичною; встановлення 

відповідності освітніх стандартів потребам галузі готельного 

господарства; тісну співпрацю навчальних закладів з провідними 

підприємствами готельного господарства та наявність у вишів власних 

діючих і повністю укомплектованих баз практики; ступеневість та 

неперервність у процесі професійної підготовки тощо. Позитивно, у 

подальшому дослідниця намагалася підтвердити або заперечити 

наявність означених тенденції у системах готельної освіти Росії та 

України.

4. У межах аналізу системи підготовки фахівців готельного

господарства в РФ як складової національної системи професійної освіти

О.Є. Кашинською з’ясовано історичні особливості розвитку

досліджуваного феномену, окреслено його зміст, форми, методи та 

технології. Автором докладно схарактеризовано процес зміни кількох 

поколінь стандартів готельної освіти та пояснено причини такої швидкої 

динаміки розвитку змісту досліджуваної галузі професійної освіти. 

Детермінантом означеного процесу стало, як справедливо зазначає
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дослідниця, перехід до компетентнісно-орієнтованої парадигми освіти, що 

передбачає зміну освітніх цілей, запровадження варіативності у виборі 

навчальних дисциплін, скорочення . обсягу теоретичної підготовки, 

збільшення трудомісткості виробничих практик, розширення сфери 

професійної діяльності майбутніх фахівців, запровадження студенто- 

орієнтованого підходу, посилення орієнтації на потреби споживачів, 

посилення проектного, організаційно-управлінського, сервісного та 

виробничо-технологічного складників у змісті освіти тощо.

Автором з’ясовано, що методична складова професійної підготовки в 

системі готельної освіти в РФ теж не залишилася без змін: вона 

змінюється відповідно до новітніх світових трендів у дидактиці 

професійної освіти. Зокрема автором з’ясовано, що у рамках вищої 

готельної освіти широко використовуються активні та інтерактивні 

методи проведення занять в поєднанні з електронними та дистанційними 

освітніми технологіями. В цілому дисертантка доводить, що розвиток 

російської системи готельної освіти відбувається відповідно до 

європейських тенденцій розвитку систем професійної освіти та 

випереджає вітчизняну за деякими показниками.

5. У роботі визначено особливості підготовки фахівців готельного 

господарства в Україні на сучасному етапі та сформульовано 

рекомендації щодо використання досвіду РФ у вітчизняній практиці 

готельної освіти. Вважаємо, що дисертантка достатньо об’єктивно 

відобразила реальний стан сучасної вітчизняної готельної освіти, зокрема 

констатувала, що характерними його рисами є незначний досвід 

підготовки фахівців для закладів готельного господарства; швидке та 

неконтрольоване зростання навчальних закладів, що здійснюють 

підготовку фахівців для готельного господарства країни; нерівномірність 

мережі цих закладів; переважання в структурі системи професійної освіти 

в готельному господарстві закладів, які реалізують програми підготовки 

кадрів з вищою освітою; надто широкий профіль підготовки фахівців
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готельної сфери та деякі інші. На підставі порівняльного аналізу основних 

елементів системи освіти в готельному господарстві в РФ й Україні та 

формулювання їх розбіжностей, визначення аспектів, які підвищують 

ефективність функціонування російської системи професійної готельної 

освіти та можуть бути запроваджені в практику підготовки фахівців для 

готельного господарства в Україні, автором було розроблено 

рекомендації щодо використання позитивного російського досвіду у 

вітчизняній практиці готельної освіти. Вважаємо, що пропозиції, 

сформульовані автором у якості рекомендацій, є цікавими і корисними 

для вітчизняної системи готельної освіти.

Дисертаційна робота О.Є. Кашинської має практичне значення. Наш 

висновок підтверджується зокрема тим, що матеріали та результати 

рецензованої роботи можуть слугувати базою для подальших досліджень у 

галузі порівняльного готелезнавства; висновки та рекомендації автора 

роботи можуть використовуватися у процесі розв’язання організаційних, 

змістових та методичних проблем, що існують у готельній освіті в Україні.

Результати роботи отримали належну апробацію на численних 

представницьких конференціях з проблем розвитку готельної освіти в 

Україні та за кордоном. Основні положення і результати дослідження 

відображено в 19 наукових працях (з яких 14 одноосібних), а саме: в 8 

статтях у наукових фахових виданнях України та інших держав у галузі 

педагогіки, 11 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій.

Автореферат і наукові публікації автора відображають основні 

положення і висновки, викладені в тексті дисертації. Вони засвідчують 

достатній науково-теоретичний рівень рецензованої роботи.

Додатки до роботи ілюструють положення та узагальнення, 

сформульовані у тексті дослідження.

Позитивно оцінюючи новизну, теоретичне і практичне значення 

дослідження, вважаємо за необхідне висловити зауваження та побажання 

щодо його удосконалення.
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1. Відзначаємо певну незбалансованість наукового апарату 

дослідження. Зокрема у предметі дослідження йдеться про 

теоретичні та практичні засади підготовки фахівців готельного 

господарства в Російській Федерації. Однак у викладі першого 

розділу автор значно розширює географічні межі дослідження (до 

речі, вони повинні бути визначені у вступі, що відповідає 

вимогам до дисертаційних робіт за спеціальністю 13.00.01 -  

загальна педагогіка та історія педагогіки). Підкреслимо, що 

застосування так званого глобального підходу, у межах якого 

досліджуваний феномен вивчається у глобальному контексті, має 

місце у сучасній педагогічній компаративістиці. Однак 

відповідний підхід повинен бути задекларований у методології 

дослідження і відображений у формулюванні предмета і мети 

дослідження. Недостатньо вдалим, на нашу думку, є розподіл 

дослідницьких завдань. Так, формулювання завдання № 4 

(Здійснити аналіз системи підготовки фахівців готельного 

господарства в Російській Федерації як складової системи 

професійної освіти) майже повторює назву роботи в цілому. 

Недостатньо конкретно, на нашу думку, сформульовано новизну 

дослідження у категорії «вперше».

2. У пункті 1.1. автор здійснює аналіз стану розробки досліджуваної 

проблеми підготовки фахівців готельного господарства в 

зарубіжній та вітчизняній педагогічній теорії та практиці. 

Дисертант характеризує спочатку наукові розвідки західних 

науковців, що стосуються проблеми дослідження, а потім 

російських та українських. З метою порівняльного аналізу 

проблемного поля досліджень, що існують у різних регіонах, та 

з’ясування тенденцій розвитку готелезнавства як галузі знань слід 

було б, на нашу думку, скласти хронологічні та порівняльні таблиці, 

куди включити весь обсяг репрезентативних наукових розвідок.
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3. У пункті 1.3 робота автор аналізує досвід підготовки фахівців 

готельного господарства в розвинених країнах світу та визначає 

тенденції розвитку готельної левіти. У даному контексті варто 

було б, на нашу думку, узагальнити кращий досвід та розробити 

європейську модель розвитку готельної освіти, а не обмежуватися 

характеристиками окремих національних систем, нехай і 

найкращих.

4. У пункті 2.1. автор виокремлює історичні періоди розвитку 

досліджуваного феномену, які отримали у дослідженні назви 

дореволюційний, радянський, новітній. На нашу думку, у такій 

періодизації автор керується переважно зовнішніми -  суспільно- 

політичними детермінантами і не враховує достатньою мірою 

внутрішні характеристики, що визначають сутність 

досліджуваного явища.

5. У п.2.3. роботи схарактеризовано форми, методи та технології 

підготовки фахівців готельної справи в РФ. Виклад матеріалу, на 

нашу думку, є занадто узагальненим, тобто автор не звертається 

до аналізу діяльності конкретних навчальних закладів, не 

наводить прикладів передового досвіду, як це мало місце у п.1.3. 

в рамках характеристики швейцарського, французького та 

польського досвіду.

6. У п.3.2. автор формулює рекомендації щодо використання 

досвіду РФ у вітчизняній практиці готельної освіти. Подані 

рекомендації є, безумовно, цікавими і корисними. Однак варто 

було б, на нашу думку, систематизувати їх за рівнями реалізації 

(національний, регіональний, інституційний) та напрямами 

(нормативний, організаційний, науковий, методичний тощо).

У цілому вважаємо, що зазначені зауваження та побажання суттєво не 

впливають на загальну високу оцінку дисертаційної роботи, що являє собою 

завершене самостійне наукове дослідження, містить вагомі науково



обґрунтовані результати в галузі порівняльної та професійної педагогіки і за 

своїм обсягом, достовірністю проведених досліджень, науковою значущістю 

отриманих результатів повністю відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

07.03.2007 № 423 (зі змінами). Автор рецензованого дисертаційного 

дослідження на тему «Підготовка фахівців готельного господарства в 

Російській Федерації» -  Кашинська Олена Євгенівна заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія педагогіки.

. Офіційний опонент -  /
доктор педагогічних наук, професор, /
завідувач кафедри педагогіки -—
Сумського державного педа
університету імені А. С. Міі«рейка'>чО ^ £ ^  А.А. Сбруєва

і і і д п м с  о  с
»»ен ідчую
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