ПРОТОКОЛ №9
засідання кафедри туризму
від 17 квітня 2019 року
Присутні: : -професор Обозний В.В. (завідувач кафедри);
доцент Романенко О.В., доцент Борисова О.В., доцент Кравченко А.В., ст.викл Головко В.В.,
викладач Бартош Л.П., викладач Щербак Л.П., викладач Протоцька Ю.П.,
- стейкхолдери: Казьміна О.П. (директор туристичної компанії «Орнамент України);
Велігорська С.В. (директор Турагенства СПД «Горящі Путівки на Куренівці»);
-студенти спеціальності 242 «Туризм»: Оверченко Т. Г. Сосновський Я.О., Мисик Є.В,
Білодід А.О., Мотузко А.В.
Порядок денний:
1.
Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» першого
( бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»
2.
Обговорення проекту освітньо-професійної програми Міжнародний туризм» другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»
СЛУХАЛИ:
Гарант програми, професор Обозний В.В.:
Розвиток професійно-туристичної освіти у структурі педагогічного університету
об'єктивно спонукає розглядати педагогіку туризму як майстерність формування нової моделі
фахівця, який може витримати значну конкуренцію на ринку праці. Крім того, концепцією
Нової української школи профільне навчання розглядається як один із важливих напрямів
модернізації та удосконалення системи освіти країни. Такий підхід до організації освіти
старшокласників не лише реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу
створити умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. З
метою забезпечення профільної школи кваліфікованими кадрами передбачається на базі
педагогічних ВНЗ організовувати професійну підготовку вчителів і педагогів. Тому у НПУ ім.
М.П.Драгоманова об'єктивно виникла потреба в організації професійно-туристичного
навчання за галузевим стандартом, а на основі реалізації ОПП паралельно із ресурснотехнологічним напрямом розвитку туризму необхідно здійснювати науковий пошук з метою
розробки освітньої стратегії розвитку регіонального туризму. Розробниками ОПП було
враховано досвід провідних ЗВО України (КНУ ім. Тараса Шевченка, Запорізького
національного університету, Тернопільського НПУ ім. В.Гнатюка), а також взято до уваги
досвід навчання за бакалаврськими програмами в сфері готельного, ресторанного бізнесу та
індустрії гостинності за кордоном. До вдосконалення програми залучаються стейкхолдери:
О.П.Казьміна (Туристична компанія «Орнамент України»), Т.В. Ферльовська (БО «БФ
«Беремицьке-Біосфера»), С.В. Велігорьська (Турагенство ТОВ Антарас груп франчайзинг
Пегас Туристик) та інш. Випускники ОПП мають необхідні знання та компетентності для
працевлаштування у туристичних компаніях, малих підприємствах (турагенства, екскурсійні
бюро), інших закладах індустрії туризму та рекреації, установах із управління туризмом, у
закладах вищої освіти.
Освітньо-професійна програма є міждисциплінарною. Вона забезпечує
взаємопроникнення навчального змісту різних галузей знань (економічних, політичних,
правознавчих, культурологічних тощо) і при цьому не порушує цілісність професійнотуристичної підготовки майбутнього фахівця. Дисципліни та модулі, які включені в програму,
орієнтовані на актуальні напрями суспільного розвитку, в рамках яких можливе професійне
та освітньо-наукове становлення здобувача вищої освіти.
Викладачі кафедри туризму та запрошені студенти, представники туристичних
фірм були ознайомлені з ОПП «Міжнародний туризм» і зможуть висловити свої думки, які
будуть враховані при доопрацюванні програми.
Під час обговорення були висловлені зауваження:

1.Педагогічний університет може надавати як педагогічну, так і непедагогічну підготовку
одночасно, готувати і до вчительства, і до профорієнтаційно-профільного навчання. Кафедрою
туризму було передбачено для майбутніх менеджерів можливість отримувати вищу освіту в
умовах поєднаної підготовки педагогічних і туристських кадрів, зокрема актуалізувано
питання їх підготовки до використання «шкільного ресурсу» у створенні регіонального
туристичного продукту та участі у профорієнтаційному спрямуванні шкільної туристськокраєзнавчої роботи на сферу обслуговування, зокрема туризм, Доцільно розширити
використання освітньої стратегії розвитку регіонального туризму, яка розширює можливості
менеджера туризму у створенні туристичного продукту на місцевому рівні; (В В.Обозний).
2. Доцільно взято до уваги досвід навчання за бакалаврськими програмами в сфері
готельного, ресторанного бізнесу та індустрії гостинності за кордоном (Швейцарія,
Італія,Франція та інші) і конкретно вказати навчальні заклади (О.П.Казьміна).
3. Необхідність включення в освітньо-професійну програму напрямів ефективної освітньопрактичної діяльності студентів за кордоном (А.О. Білодід). Труднощі в організації таких
практик пов'язані з необхідністю тривалого перебування студентів на закордонних об'єктах,
що потребує внесення кардинальних змін у графіки навчального процесу;
4. З метою підвищення якості освітнього процесу в освітньо-професійній програмі доцільно
передбачити: удосконалення зв'язків з роботодавцями та випускниками (С.В.Велігорська);
враховувати практичні рекомендації роботодавців та органів управління в сфері туризму
(А.В.Кравченко); переглядати компетентності та програмні результати навчання з огляду на
потреби ринку праці (Т.Г.Оверченко); посилювати практичну складову освітнього процесу
(Мисик Є.В.); сприяти залученню здобувачів освіти до участі в програмах академічної
мобільності (Мотузко А.В.); більш ефективно використовувати міжнародний досвід у сфері
туристичної освіти (О.В. Романенко); активізувати співпрацю з роботодавцями в контексті
впровадження дуальної освіти (С.В.Велігорська). Передбачається освітньо-професійну
програму підготовки фахівців спеціалізації «Міжнародний туризм»» спеціальності 242
«Туризм» використовувати в умовах поєднаної підготовки педагогічних і туристських кадрів,
тобто паралельно з підготовкою педагогічного фахівця для профільного навчання. Так, на
першому освітньо-професійному рівні «бакалавр» освітньо-професійна програма
«Міжнародний туризм» використовується для підготовки менеджера туризму за напрямом 24
«Сфера обслуговування» 242 «Туризм».
УХВАЛИЛИ: 1. Викласти електронну версію проекту на сайт факультету з метою
публічного обговорення та внесення пропозицій учасникам и освітнього процесу.

Завідувач кафедри туризму
Секретар кафедри

Обозний В.В
Мізін Н.А.

