
ПЛАН 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ 

на 2020-2021 н.р. 

№ Назва заходів Термін виконання Виконавці 

1. Екскурсія студентів у 

Парк природи 

«Беремицьке», 

присвячена до 

Всесвітнього дня 

туризму. 

Вересень 
К.г.н., доцент  

Борисова О.В. 

2. Підготовка та 

поширення 

інформаційно-

рекламних матеріалів  

для майбутніх 

абітурієнтів в 

соцмережах (Instagram 

та інші). 

Протягом року 

  Викладачі кафедри  та 

студенти спеціальності 

«Туризм» 

3. Проведення Днів 

відкритих дверей з 

майбутніми 

абітурієнтами. 

Протягом року 

Викладачі кафедри  та 
студенти спеціальності 

«Туризм» 

4. 

Проведення тренінгів з 

випускниками кафедри, 

які працюють у сфері 

туризму. 

Листопад 

Керівник туристичного 

агентства Tours Tickets, 

координатор польської 

агенції – Кобрин В., 

менеджер регіонального 

туризму Парку природи 

«Беремицьке» – 

Полушвайко Р., 

Старший викладач 

Головко В.В. 

5. 
Проведення круглого  

столу на тему: 

«Перспективи 

працевлаштування 

студентів спеціальності 

242 «Туризм»» з 

вітчизняними 

туроператорами». 

Листопад 

Завідувачка кафедри 

туризму, к.е.н., доцент  

Кравченко А.В., 

викладачі кафедри, 

менеджер з управління 

людськими ресурсами, 

туроператор «TEZ 

TOUR України» – 

Волошина А. 



6. 
Проведення круглого 

столу на тему: 

«Можливості 

проходження 

професійної практики 

для студентів 

спеціальності 242 

«Туризм»». 

Грудень 

Туристична агенція 

«VNTRAVEL”, 

директор/власник – 

Костенко Н., 

Старший менеджер – ПП 

Svitlana Travel Company 

–  Костиря А. 

К.п.н., доцент  

Романенко О.В. 

7. 

Проведення тренінгу на 

тему: «Нові туристичні 

локації: міжнародний 

та внутрішній 

напрями». 

Грудень 

Менеджер відділу 

продаж та консультацій 

стратегічних напрямів 

компанії Join UP – 

Дідківська Т., 

Директор/ власник 

Світанок Мрії: Готельно-

туристичний комплекс – 

Бенца І. 

Старший викладач 

Головко В.В. 

8. 

Проведення круглого 

столу на тему: 

«Співпраця вищих 

навчальних закладів та 

роботодавців у сфері 

туризму». 

Лютий 

Завідувачка кафедри 

туризму, к.е.н., доцент  

Кравченко А.В., 

Керівник туристичного 

агентства Tours Tickets, 

координатор польської 

агенції – Кобрин В.,  

Менеджер з управління 

людськими ресурсами, 

туроператор «TEZ 

TOUR України» – 

Волошина А., 

Туристична агенція 

«VNTRAVEL”, 

директор/власник – 

Костенко Н.  

9. Проведення круглого 

столу з провідними 

екскурсоводами м.   

Києва 

 

Квітень 

К.г.н., доцент 

Борисова О.В.,  

 

10. Організація зустрічі 

майбутніх абітурієнтів 

з магістрами та 

стейкхолдерами  

          Січень  

К.г.н., доцент 

Борисова О.В.,  

 к.п.н., доцент  

Романенко О.В. 



 

 

 

11. Презентація 

профорієнтаційного 

ролика «Виробнича 

практика на Синевирі». 

Травень 

Старший викладач 

Головко В.В.,  студенти  

спеціальності «Туризм» 

12. Проведення 

профорієнтаційної 

роботи серед учнів  

загальноосвітніх 

навчальних закладів під 

час проходження 

виробничої практики в 

ННЦ «Синевир». 

Червень 

Керівники практики, 

студенти  спеціальності 

«Туризм» 


