
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

до проєкту освітньо-професійної програми  

«Туризм»  

ОС «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм»  

2022 року вступу. 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

стейкхолдера 

Підприємство / 

організація 

Пропозиції Примітки 

1. Мельничук  

Олена 

Віталіївна 

Стейкхолдер, 

начальниця відділу 

культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

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 на 

вивчення іноземної мови 

добавити ще 30 годин 

аудиторних занять.  

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №7 від  

22.02.2022 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму.  

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 

2. Петровський 

Володимир 

Михайлович  

Голова 

Саранчуківської 

сільської ради СТГ 

(голова Ради 

роботодавців 

факультету) 

Для більш повного 

формування фахових 

компетентностей і частково 

особливості програми, рада 

роботодавців вважає 

доцільним в ОПП і навчальний 

план ввести вивчення 

дисципліни «Соціально-

економічний розвиток 

сільських територій». 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №7 від  

22.02.2022 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму.  

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 

3. Левицька 

Інна 

Ванадіївна 

Д..е.н., професор, 

завідувачка кафедри 

готельно-ресторанної 

справи та туризму 

НУБіП України 

Враховуючи вимоги Стандарту 

вищої освіти зі спеціальності 

242 «Туризм» для здобувачів 

вищої освіти ОС «Бакалавр», 

затвердженого 04.10.2018 р., з 

метою забезпечення 

формування професійних 

компетентностей у здобувачів 

вищої освіти, зокрема ПРН 1 

«Знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці 

основні положення 

туристичного законодавства, 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму.  

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 



національних і міжнародних 

стандартів з обслуговування 

туристів» пропоную в ОПП і 

навчальний план ввести 

дисципліну «Правове 

регулювання туристичної 

діяльності» замість дисципліни 

«Фізичне виховання». 

Також враховуючи те, що 

дисципліна «Організація 

зеленого (сільського) туризму» 

формує фахові 

компетентності, зокрема 

особливість програми, вважаю 

доцільним перенести її 

вивчення з першого курсу, на 2 

і 3 курси. 

4. Дрозд 

Наталя 

Юріївна 

Директор 

туристичної агенції 

«Сонце Вид-тур» 

Навчання з даної спеціальності 

має бути більш практико-

орієнтованим. 

У дисципліні «Туристичне 

краєзнавство» виділити 

окремий змістовний модуль 

«Туристичне краєзнавство 

нашого краю». 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №7 від  

22.02.2022 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму. 

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 

5. Герасимів 

Зоряна 

Миколаївна 

К.геогр.н, доцент, 

член проєктної групи 

ОПП «Туризм» 

Підтримую пропозицію 

завідувачки кафедри готельно-

ресторанної справи та туризму 

НУБіП України, замість 

дисципліни «Організація 

зеленого (сільського) туризму» 

вивчення дисципліни 

«Рекреалогія і курортна 

справа» перенести на перший 

курс. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму. 

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 



6. Осінська  

Оксана 

Богданівна 

К.е.н., доцент 

кафедри туризму та 

готельно-ресторанної 

справи Львівського 

торговельно-

економічного 

університету 

Підтримую пропозицію голови 

ради роботодавців про 

введення в ОПП і навчальний 

план дисципліни «Соціально-

економічний розвиток 

сільських територій». Такі 

зміни можна зробити за 

рахунок зменшення кредитів 

дисципліни «Рекреологія і 

курортна справа». 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму. 

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 

7. Луговий 

Богдан 

Васильович 

К.і.н, завідувач 

кафедри гуманітарної 

освіти і туризму, 

гарант освітньо-

професійної програми 

«Туризм» 

Підтримую вище названі 

пропозиції щодо 

запровадження в ОПП і 

навчальний план вказаних 

дисциплін, а загальну кількість 

кредитів та аудиторних годин 

відрегулювати іншими 

дисциплінами, а саме: з 

дисципліни «Економіка 

туристичного підприємства» - 

зняти 15 аудиторних годин, з 

дисципліни «Рекреалогія і 

курортна справа» - зняти 60 

аудиторних годин і 90 

загальних годин (3 кредити), з 

дисципліни «Організація 

готельного ресторанного 

господарства» - зняти один 

кредит (30 год.) та добавити 1 

кредит на дисципліну 

«Організація зеленого 

(сільського) туризму». 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму. 

Протокол № 10 від  

2.05.2022 р. 

8. Коваль 

Андрій 

Здобувач вищої освіти 

спеціальності 

«Туризм» 

З метою кращого сприйняття 

навчального матеріалу 

доцільно більш практикувати 

проведення занять в 

туристичних фірмах, сільських 

зелених садибах та залучати 

практикуючих фахівців з цієї 

галузі до проведення 

аудиторних занять. За 

рішенням студентського 

самоврядування до вибіркових 

компонентів пропонуємо 

ввести дисципліни: «Індустрія 

гостинності», «Оцінка 

туристичних ресурсів», 

Засідання 

студентського 

самоврядування. 

Протокол №3 від 

15.03.2022 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні кафедри 

гуманітарної освіти 

і туризму. 

Протокол № 10 від 

2.05.2022 р. 



«Історія туризму», 

«Кон’юнктура ринку 

туристичних послуг», а 

вилучити дисципліни 

«Управління регіональним 

розвитком в туризмі», 

«Обслуговування в сфері 

гостинності», «Культурний 

сервіс і туризм», «Організація 

анімаційної діяльності». 

 

 

Голова ради роботодавців ____________________Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ 

 

Голова студентської ради факультету ____________________Діана ЛУЖНА  

 

Завідувач кафедри гуманітарної освіти і туризму__________ Богдан ЛУГОВИЙ  


