
Витяг з протоколу № 9 

Засідання кафедри туризму 
від 3 червня 2021 р.  

Присутні :  члени кафедри: доцент Кравченко А.В. (завідувач кафедри),  доцент 

Романенко О.В., доцент Борисова О.В., асистент Бикова М.Д.,  ст.викл Головко 

В.В.,  ст. викладач Бойко В.В., лаборант  Лобко С.А. 

 

Порядок денний:  
1. Про обговорення стейкхолдерами ОП «Міжнародний туризм» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

 

CЛУХАЛИ:. Про обговорення стейкхолдерами ОП «Міжнародний туризм» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

  

           Виступили: завідувач кафедри туризму і Гарант ОП 

«Міжнародний туризм» А.В. Кравченко, яка ознайомила присутніх з 

особливостями освітньої програми і зазначила, що дана освітня програма 

включає усі необхідні складові – зміст, суть, мету, завдання, технологію 

освітнього процесу, очікувані результати навчання. Їх реалізація в повній мірі 

забезпечує якісну підготовку фахівців туризму за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти.   

          Стейкхолдер Костючик С.В. менеджер з маркетингу ТОВ «ФОР 

ГЕЙТС КРУЇЗИ», зауважив, що сьогодні дуже велика конкуренція 

спостерігається на туристичному ринку, тому підготовку фахівця в сфері 

туризму слід готувати з поглибленим вивченням програмного контенту, для 

того щоб менеджер туризму володів навиками маркетолога, вмів просувати 

туристичні ресурси, робити рекламу на сайті. З цією метою запропонував 

ввести дисципліну «Інноваційні технології в туризмі». 

          Стейкхолдер Мисик Є. – менеджер туристичного підприємства 

BakuTOURS. зазначила, що всі випускники мають розуміння про туризм, його 

види, володіють  категоріальним апаратом, але як правило не знають як 

застосувати отримані теоретичні знання в процесі трудової діяльності. Тому 

доцільним було б збільшити кількість занять практичного спрямування із 

залученням фахівців- практиків різних сфер туристичної діяльності.              

Стейкхолдер Кувшинова К. Г. - завідувачка відділу культури і туризму 

Гадяцької міської ради, зауважила, що враховуючи пріоритетність розвитку 

регіонального туризму, доцільно буде урізноманітнити практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти на  базі Гадяцького району Полтавської області, який 

багатий своїми історичними пам’ятками та відомими особистостями, вихідцями 

з Полтавського регіону.  

Стейкхолдер Т.В. Ферльовська - директор  БО БФ Беремицьке 

Біосфера. Необхідно спрямувати підготовку здобувачів вищої освіти на 

формування  в них фахових компетентностей, повязаних з міжнародним та 

регіональним ринком туристичних послуг, національними туристичними 

організаціями, управлінням дестинаціями, проектування та планування 

туристичних маршрутів та додати  в навчальний процес освітні компоненти, які 



б забезпечили дані компетентності (наприклад «Регіональна політика розвитку 

туризму», «Планування та проектування туристичних продуктів»). 

Стейкхолдер Р.С.Полушвайко - менеджер БО БФ Беремицьке Біосфера. 

Для формування загальних і фахових компетентностей, необхідних для 

успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму 

необхідним, на мою думку є вивчення моделей туристичного ринку, 

логістичних ланцюгів, просування туристичного продукту з урахуванням 

міжнародної складової розвитку туристичного бізнесу. Пропоную доповнити 

освітню програму та навчальний план такими освітніми компонентами як: 

«Міжнародна логістика», «Міжнародний туристичний бізнес», «Міжнародні 

стандарти якості в сфері послуг». 

Стейкхолдер (академічна спільнота) О.В.Тимошенко - д.е.н., професор 

кафедри івент менеджменту КНУКІМ. На мою думку доцільно додати в 

освітню програму освітній компонент, який забезпечить загальні та фахові 

компетенції та програмні результати навчання пов’язаних з управлінням 

ризиками  в туризмі, з безпекою в туризмі. Зокрема такі навчальні дисципліни, 

як: «Ризики в туризмі», «Безпека в туризмі». Також для  посилення правової 

культури ввести до навчального плану освітній компонент пов’язаний з 

основами міжнародного  правового регулювання в туризмі. Вважаю такий 

освітній компонент забезпечить глибокі знання прикладного характеру, які 

стануть у нагоді фахівцю у галузі міжнародного туризму. 

           Здобувачі  вищої освіти: Запропонували розширити бази практики для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та збільшити кількість 

кредитів на вивчення іноземної мови та працювати з носіями мови. 

 

  
2. УХВАЛИЛИ: Оновити освітньо-професійну програму  «Міжнародний 

туризм» для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 

Туризм з врахуванням рекомендацій та пропозицій різних груп 

стейкхолдерів.  

  

  

Завідувач кафедри               А.В. Кравченко  

  

Секретар                   С.А. Лобко  

 


