
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

до проєкту освітньо-професійної програми  

«Туризм»  

ОС «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм»  

2021 року вступу. 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

стейкхолдера 

Підприємство / 

організація 

Пропозиції Примітки 

1. Мілінчук Ольга  

Володимирівна 

К.е.н., доцент 

кафедри туризму та 

готельно-

ресторанної справи 

державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка»  

Враховуючи вимоги 

Стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 242 

«Туризм» для здобувачів 

вищої освіти ОС 

«Бакалавр», затвердженого 

04.10.2018р, з метою 

забезпечення формування 

професійних 

компетентностей у 

здобувачів вищої освіти, 

зокрема ПРН 11 «Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення професійної 

діяльності», вважаємо 

доцільним розпочати 

вивчення іноземної мови з 

першого курсу та добавити 

до аудиторних занять 30 

годин.  

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

2. Замора  

Оксана  

Ігорівна 

К.е.н., доцент 

кафедри економіки 

підприємства, член 

проектної групи 

ОПП «Туризм» 

Зміни щодо вивчення 

іноземної мови пропоную 

провести за рахунок 

зменшення аудиторних 

годин з дисципліни 

«Організація готельного і 

ресторанного 

господарства». 

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

3. Мельничук 

Олена 

Віталіївна 

Стейкхолдер, 

начальниця відділу 

культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

З метою кращого набуття 

фахових компетентностей 

добувачами, пропоную 

розширити бази практик. 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №5 від  

31.03.2021 р.  

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 



підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

4. Николин 

Леся 

Андріївна 

Голова студентської 

ради факультету 

Відповідно до рішення 

студентської ради 

пропоную більше 

проводити занять на 

підприємствах туристичної 

сфери. 

Засідання 

студентського 

самоврядування. 

Протокол №2 від  

9.03.2021 р. 

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

5. Левицька 

Інна 

Ванадіївна 

Д.е.н., професор, 

завідувачка кафедри 

готельно-ресторанної 

справи та туризму 

НУБіП України 

Оскільки підготовка 

фахівців у сфері туризму 

вимагає досить глибоких 

знань в області сучасних 

комп’ютерних технологій і 

наявності стійких навичок 

їх аналізу, впровадження й 

використання залежно від 

розв’язуваних економічних 

і виробничих завдань 

пропоную збільшити 

навчальну практику з 

дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в 

туризмі» на 30 годин.  

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

6. Герасимів 

Зоряна 

Миколаївна 

К.геогр.н, доцент, 

гарант ОПП 

«Туризм» 

Підтримую пропозицію 

завідувачки кафедри 

готельно-ресторанної 

справи та туризму НУБіП 

України, адже ОК 

«Інформаційні системи і 

технології в туризмі» 

спрямована на формування 

та розвиток Soft Skills, що є 

необхідною умовою для 

успішної діяльності в сфері 

обслуговування та 

туризму. 

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

7. Шевців 

Марія 

Василівна 

Стейкхолдер, 

провідна 

спеціалістка  

З метою кращого набуття 

практичних 

компетентностей більше 

практикувати проведення 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №5 від  

31.03.2021 р.  



з питань туризму 

відділу культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

практичних занять в 

туристичних фірмах та 

залучати працівників 

туристичної сфери до 

проведення аудиторних 

занять. 

Розглянуто та 

схвалено пропозицію 

на засіданні кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 від 

02.04.2021 р. 

 

 

Голова ради роботодавців _____________________Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ 

 

Голова студентської ради факультету _____________________Леся НИКОЛИН 

 

Завідувачка кафедри економіки підприємства ______________Ірина ГУРСЬКА 


