
Зауваження експертизи  

2020 р.  
Заходи щодо удосконалення ОП та усунення зауважень ЕГ 

Не враховується зворотній 

зв'язок від зовнішніх 

стейкхолдерів при 

формуванні цілей та ПРН та 

компетентностей 

- у 2020 р. створена Громадська рада стейкхолдерів ОП «Туризм» (9 осіб), 

діяльність, якої регулюється відповідним Положенням (https://bit.ly/2OI2lDk ) з 

метою врахування побажань та потреб зацікавлених сторін для забезпечення 

високої якості підготовки фахівців; 

- на постійній основі проводиться анкетування усіх груп стейкхолдерів 

(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/kafedra-

turyzmu/spivpratsia-zi-steikkholderamy); 

- розвиток дуальної форми здобуття вищої освіти на цій ОП, що сприяє взаємодії 

роботодавців і здобувачів та їх безпосередній участі в освітньомуу процесі 

https://cutt.ly/BxRiAKE; 

- до складу екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації  залучено 

практикуючих фахівців – Гнатюк О. (Gnatyuk Art Center), Івченко А. (ОМ-КСНМ 

«Мистецьке Полісся»), що також підтверджує безпосередню участь роботодавців 

в удосконалені ОП, формуванні професійних компетентностей та ПРН. 

Наявні ОК не повною мірою 

забезпечують отримання всіх 

компетентностей 

передбачених ОП та 

Стандартом. Структурно-

логічна схема ОП є не 

послідовною. 

- збільшено обсяг кредитів на вивчення іноземної мови, зокрема введення до ОП 

ОК 3 Ділова іноземна мова (8 кредитів) та збільшення обсягу кредитів ОК 4 

Іноземна мова за професійним спрямуванням до 6 кредитів. Крім того, розширено 

перелік варіативної компоненти за рахунок введення до ОП ОК Друга іноземна 

мова (німецька або польська). До того ж, окремі теми ОК16 Туристичне 

країнознавство викладається англійською мовою; 

- цикли загальної та професійної підготовки скориговано щодо формування 

загальних і спеціальних компетентностей, пов’язаних з безпекою в туризмі, 

страхуванням, митними туристичними формальностями, міжнародним та 

регіональним ринком туристичних послуг, системами резервування та 

бронювання в туризмі, національними туристичними організаціями, управлінням 

дестинаціями, проектування та планування туристичних маршрутів, туристичною 

логістикою, інноваційними технологіями в туризмі (ОК9, ОК11, ОК24, ОК26, 

ОК25, ОК30, ОК31); 

- з метою формування у здобувачів ОП бізнес-компетентностей та правової 

культури впроваджено ОК18 Менеджмент туризму, ОК21 Маркетинг туризму, 

ОК15 Правове регулювання туристичної діяльності, ОК25 Проєктування та 

планування туристичних маршрутів, ОК30 Туристична логістика; 

- повністю змінено структурно-логічну схему, яка відображає послідовність 

викладання ОК та взаємозв’язки між ними. 

Навчальний план не містить 

кредитів для виконання 

кваліфікаційної роботи 

- кредитне забезпечення на підготовку та захист кваліфікаційної роботи суттєво 

збільшено і становить 5 кредитів, разом з цим передбачено, що результати 

практичної частини кваліфікаційної роботи гуртуються на дослідженнях, 

отриманих при проходженні виробничої практики 

Недосконала процедура 

вибору дисциплін; 

імплементувати розроблену та 

винесену на обговорення 

процедуру вибору ОК 

- ліквідовано блочну модель вибору ОК, яка обмежувала академічну свободу 

здобувачів вищої освіти. Наразі, для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії вибір ОК здійснюється здобувачами ВО з каталогу вибіркових 

дисциплін. В умовах карантину та дистанційного навчання, здобувачам даної ОП 

було запропоновано заповнити електронну форму і таким чином здійснити 

власний і незалежний вибір дисциплін; 

- імплементовано до освітнього процесу Положення про вибіркові  навчальні 

дисципліни освітньої програми (наказ № 161 від 21.08.2020 р.) 

Розмістити на сайті ЗВО 

описи вибіркових дисциплін 

(краще у формі силабусів) 

Робочі програми та силабуси ОП представлені у вільному доступі на сторінці 

кафедри туризму. Практикою ЗВО визначено, що вибіркові компоненти до їх 

обрання здобувачами вищої освіти повинні бути представлені експлікаційними 

формами та внесені до каталогу вибіркових дисциплін, які також розміщені на сайті 

кафедри. 

З вересня 2020 р. в університеті введено до структури НМК ОК силабус 

(https://cutt.ly/GlUZMxF), як коротку форму робочої програми, що містить всі 

необхідні здобувачу вищої освіти складові, для розуміння основних цілей кожної 

окремої ОК та її місця в підготовці здобувачів вищої освіти. 

https://bit.ly/2OI2lDk
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Положення про організацію 

освітнього процесу не містить 

механізму оскарження 

результатів оцінювання; 

врегулювати процедуру 

оскарження результатів 

оцінювання здобувачів вищої 

освіти. 

Розроблено Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань 

здобувачів вищої освіти Поліського національного університету (введено вдію з 

01.03.2021 р., наказ № 31 від 24.03.2021 р.). 

Система внутрішньої якості 

освіти не забезпечила порядок 

перегляду ОП та підвищення її 

якості. 

Процедура розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП 

«Туризм» регулюються Положенням про організацію освітнього процесу 

(https://cutt.ly/FzXzCr0), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 

вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA), Положенням про порядок реалізації, 

моніторингу та перегляду освітньої програми (https://cutt.ly/nf1aGYt ). Перегляд 

ОП «Туризм» здійснюється щорічно з урахуванням пропозицій всіх учасників 

освітнього процесу та стейкхолдерів (протоколи вченої ради університету: № 8 

від 27. 03. 2019 р., № 11 від 24.06. 2020 р.; протоколи засідань кафедри туризму: 

№2 від 19. 09. 2017 р.; №12 від 15.06.2018 р., №13 від 21. 06. 2019 р., №7 від 20. 

05. 2020 р., №8 від 25.05.2020р., №7 від 03. 03. 2021 р.). 

Низький рівень 

інтернаціоналізації освітньої 

діяльності за ОП 

Університет має укладені договори про співпрацю з іноземними ЗВО: Поліським 

державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь); Вищою школою 

туризму і екології (м. Суха Бескидська, Польща) – подвійний диплом 

(https://cutt.ly/jzEOUpk ; https://cutt.ly/3zEOtC8 ); Вищою школою агробізнесу (м. 

Ломжа, Польща); Люблінською політехнікою (Польща); Академією фінансів і 

бізнесу Вістула (м. Варшава, Польща), Академією Ігнатіума (м. Краків, Польща). 

Інтернаціоналізації на ОП сприяє вивчення іноземних мов в обсязі 19 кредитів ЄКТС 

та додаткові курси вивчення польської мови. Студенти за ОП «Туризм» проходять 

стажування у готельно-розважальних комплексах країн Європи (Болгарія, 

Туреччина, Чехія), з якими університет уклав договори про співпрацю, угоди про 

міжнародну співпрацю та організацію стажування студентів за спеціальністю 

«Туризм» (https://cutt.ly/vzIn0fc).  

Недостатня поінформованість 

студентів з питань політики та 

процедури вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Використовувати опитування 

студентів з питань процедури 

вирішення конфліктних 

ситуацій. 

Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створено 

психологічний хаб «SAFE SPACE» з психологічним центром «In Vivo», розроблено 

Положенням про соціально-психологічну службу (https://cutt.ly/DkItMLe), 

Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету 

(https://cutt.ly/8zXh81b); функціонує скринька довіри (online) 

(https://cutt.ly/YzXqWh0); деканат, студентська рада університету та інші 

відповідальні структурні підрозділи постійно ознайомлюють студентство з 

законодавством про конфлікт інтересів (https://cutt.ly/BzXeGrt), процедури 

врегулювання та вирішення конфліктних ситуацій, запобігання та протидію 

корупції, сексуальним домаганням тощо 

Можливість визнання 

результатів навчання 

здобутих в інших ЗВО або у 

неформальній освіті. 

Розроблено Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті Поліського національного університету (введено в дію з 

01.03.2020 р. наказ № 18 від 27.02.2020 р.). 

Включити закордону 

практику до навчального 

плану, як вибіркову складову. 

Здобувачам вищої освіти не заборонено проходити виробничу практику на 

іноземних підприємствах туристичної галузі за умови наявності заключного 

договору на проведення такого виду практичної підготовки. 

Розвивати академічну 

мобільність студентів та 

викладачів 

В університеті для всіх учасників освітнього процесу реалізується право на 

академічну свободу, яке унормоване Положенням про порядок реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/Nzshisx). 

Залучити закордонних 

професорів та практиків до 

викладання 

В процесі реалізації ОП кафедрою туризму для проведення аудиторних занять 

постійно залучаються професіонали-практики, на постійній основі. Зокрема, до 

штату на умовах зовнішнього залучено заступницю директора туристичної агенції 

«Віта-тур» Чорноморець Л.О., яка проводить практичні занятя з ОК9, ОК25, ВБ16. 

Також залучено експертів туристичної галузі, що дозволяє значно підвищити 

практичну підготовку здобувачів освіти. Зокрема, у рамках вивчення дисциплін 

проводяться «гостьові» лекції стейкхолдерами: «Гастрономічний туризм» - 

співвласником кафе «Pont» Дмитром Луняком https://cutt.ly/4xv3yDl; «Географія 

туризму» - власницею культурно-мистецького центру «Поліська хата» Інною 

Величко https://cutt.ly/5xv8hjf ; «Національні туристичні організації та управління 

дестинаціями» – директором туристичної агенції «Мер-Ха-Ба» Іреною Бурутіною 

https://cutt.ly/qxbXMQC «Проєктування та планування туристичних маршрутів» - 
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головою громадської ради стейкхолдерів ОП «Туризм» Сергієм Дехтяренко 

https://cutt.ly/Qxv4g5E та ін. 

Урізноманітнити 

спеціалізоване програмне 

забезпечення, яке 

використовується під час 

викладання на ОП Туризм 

Використовуються комп’ютерні класи із офісним та спеціальним програмним 

забезпеченням (пакет програм Microsoft Office 19, Windows 10, QGIS 3.6, MapInfo 

Professional, MathCad, Cisco Packet Tracer, My SOL, AreGIS PRO сучасні системи 

пошуку і бронювання турів «IT-tour», «Турсканер», пошукова система туроператора 

ANEX Tour). 

Оптимізувати сайт ЗВО та 

впорядкувати розміщену 

інформацію, створити більш 

дружній інтерфейс 

- здійснено інформаційний upgrade офіційної сторінки кафедри туризму; 

- у зв’язку з перейменуванням ЗВО створено нову сторінку 

https://polissiauniver.edu.ua/, яка активно наповнюється та є більш інформативною і 

має зручний інтерфейс. 
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