
 

Пропозиції та зауваження до 2021 ОПП «Туризм» підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі 24 «Сфера обслуговування» за 

спеціальністю 242 «Туризм». 

 

Прізвище, ініціали 

та місце роботи 

Місце роботи Пропозиція щодо удосконалення ОПП 

«Туризм»  

Голова 

Громадської ради 

стейкхолдерів ОП 

«Туризм» 

Дехтяренко Сергій 

Сергійович. 

Директор туристичної 

агенції  «Патріот»  

м. Житомир. 

 

У зв’язку з епідемічною ситуацією 

врахувати психологічні вимоги до фахівця у 

туристичній галузі: особливості мислення, 

мотиваційно-етичні особливості, вміння 

моніторити процеси прийняття рішень 

споживачем туристичного продукту, що 

вимагає увести до циклу загальної підготови 

дисципліни психологічного змісту, сприяти 

формуванню вмінь кроскультурної 

комунікації, самостійного аналізу критичних 

випадків міжособистісних конфліктів в 

процесі спілкування з представниками 

інших культур у професійній діяльності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування та 

ввести відповідні освітні компоненти. 

Весельська Ніна 

Володимирівна 

Керуюча рестораном 

«Прімавера» ТОВ 

«Рейкарц Хотел 

Менеджмент»  

м. Житомир 

 

Перезавантажити каталог вибіркових 

навчальних дисциплін з детальними 

експлікаціями, з урахуванням особистих 

уподобань та перспектив майбутньої 

професійної діяльності (особливо розвиток 

туризму та просування туристичного 

продукту в ОТГ, розвитку “future skills” - 

вміння навчатись та знаходити чому саме 

потрібно навчитись, визнається важливим 

вмінням світовим економічним форумом.  

Шелестюк Андрій 

Миколайович 

«Житомирська 

туристична асоціація» 

м. Житомир. 

Завдяки локдауну академічній спільності 

слід перевірити свої компетенції 

дигітального залучення та переглянути свій 

порядок денний, віднайти  баланс онлайн-

форматів та камерних оф лайн подій. 

Величко Інна 

Аркадіївна 

Уповноважений 

представник Спілки 

сільського зеленого 

туризму України в 

Житомирській 

області, власниця 

культурно-

мистецького цеентру 

Формуючи залікові та екзаменаційні білети 

по кожному заданню створити банк питань і 

комп’ютер самостійно формуватиме з 

вказаного банку білети. За рахунок цього на 

іспиті та заліку не має однакових білетів, 

також здійснюється комп’ютерна перевірка 

більшості завдань, а перевірка творчих 

завдань викладачем здійснюється з 



«Поліська хата»  

с. Городське 

Коростишівський 

район. 

 

дотриманням вимог анонімності, кінцеві 

результати електронних іспитів та заліків 

записуються в архів бази даних «Moodle». 

По закінченню оцінювання студенти в 

любий зручний для них час можуть 

подивитись свій перевірений білет та 

проаналізувати допущені помилки. 

Білоусов Сергій 

Володимирович 

Директор туристичної 

агенції «На валізах» 

м. Житомир. 

Оновити тематику курсових та 

кваліфікаційних робіт у зв’язку з COVID-19 

Бурутіна Ірена 

Григорівна 

Директор туристичної 

агенції «Мер-Ха-Ба» 

м. Житомир. 

Залучати виробничників та експертів галузі 

туризму до освітнього процесу, особливо до 

викладання практичних та лабораторних 

занять. 

Євтушенко Федір 

Володимирович 

Власник приватного 

музейного 

комплексу  «Ремісни-

чий двір» м. 

Житомир. 

 

Розширити громадську раду стейкхолдерів 

ОП «Туризм», зокрема долучити  мережу 

концептуальних ресторанів «Салат». 

 

Дячук Ірина 

Дмитрівна 

Директор музею 

космонавтики  

імені С. П. Корольова 

м. Житомир  

Ініціювати перевірку курсових робіт та тез 

наукових конференцій на плагіат; 

 

Годована Руслана 

Іванівна 

Директор туристичної 

агенції «TUI», ТОВ 

«КОНТИНЕНТ - Х» 

м. Житомир. 

Посилювати питання академічної 

доброчесності та академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти та академічної 

спільноти. 

Козловська Оксана 

Анатоліївна 

Директор туристичної 

агенції «Датур» 

м. Житомир. 

Розшири бази практик, долучивши до неї 

мережі ресторанів, кафе та бістро. 

 

Омелко Оксана 

Анатоліївна 

Директор туристичної 

агенції « 4 Сезони» 

м. Житомир. 

Розвивати Академічне бюро кар’єри у сфері 

туризму кафедри туризму. 

 

 


