
Протокол №1  

засідання робочої групи 

щодо ухвалення освітньо-професійної програми «Туризм» 

для здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр»  

спеціальності 242 «Туризм» 

від 24 листопада 2017 року 

 

Присутні:  

- члени проектної групи ОПП «Туризм»: к.е.н., доцент Попова Т.В. 

(гарант програми), к.е.н., доцент Карман С.В., д.г.н., проф. Даценко 

Л.М.,  к.ф.н., доц. Караєва Т.В.; 

здобувачі вищої освіти: студенти 31 ТР групи Кривошей А.Є., Овесков О.В., 

Радченко А.О., Шибаєва О.М., Перевай К.В., Василик А.Є. 

 

Порядок денний 

1. Про зміст Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 24 Сфера обслуговування  спеціальності 242 Туризм. 

2. Обговорення напрямів вдосконалення діючої освітньо-професійної 

програми «Туризм» 

3. Про графік засідань робочої групи  

 

1. СЛУХАЛИ: виступ завідувача кафедри к.е.н., доцента КАРМАНА С.В. про 

зміст Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 

Сфера обслуговування  спеціальності 242 Туризм та необхідності 

модернізації освітньо-професійної програми  

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1 Провести презентацію змісту стандарту студентам спеціальності 242 

Туризм на загальних зборах до завершення першого семестру 2020-2021 

н.р. 



2. СЛУХАЛИ: виступ гаранта програми к.е.н., доц. ПОПОВУ Т.В. про зв'язок 

програмних результатів, визначених Стандартом вищої освіти для 

спеціальності 242 Туризм та освітніх компонент програми 

 

ВИСТУПИЛИ:  

- д.е.н., професор КАЛЬЧЕНКО С.В. з пропозицією щодо структури 

профілю освітньої програми; 

- студенти Овесков О.В. та Радченко А.О. з пропозицією провести 

внутрішнє анкетування серед студентів спеціальності 242 Туризм щодо 

послідовності розподілу дисциплін за семестрами; 

- студенти Шибаєва О.М., Перевай К.В. з пропозицією включити до 

освітньої програми дисципліни соціально-економічного спрямування 

Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі; 

- к.е.н., доцента Попову Т.В. з пропозицією включити курсову роботу з 

дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі»   

 

ВИРІШИЛИ: 

2.1 Сформувати перелік програмних результатів навчання для внесення 

в освітню програмну за вибором закладу вищої освіти до наступного 

засідання. 

2.2 Розробити внутрішню анкету-опитування про послідовність 

розподілу дисциплін за семестрами для студентів. Відповідальні: 

Колокольчикова І.В., Овесков О.В., Перевай К.В. Анкетування провести під 

час кураторських годин. 

 

3. СЛУХАЛИ: пропозицію Попової Т.В. щодо періодичності засідань робочої 

групи та контакти з роботодавцями 

ВИСТУПИЛИ: учасники робочої групи з обговоренням графіка засідань  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

3.1 Наступне засідання провести 14 жовтня із залученням за можливості 

представників роботодавців з порядком денним: Про профіль 

освітньої програми 

 

Гарант освітньої програми: __________________ Попова Т.В. 

Учасники робочої групи: __________________ Карман С.В. 

 __________________ Кальченко С.В. 

 __________________ Краснодєд Т.Л. 

 __________________ Захарченко О.Г.. 

 __________________ Кривошей А.Є. 

 __________________ Овесков О.В. 

 __________________ Радченко А.О. 

 __________________ Шибаєва О.М. 

 

 __________________ Перевай К.В. 

 __________________ Василик А.Є. 

   

 

       

 

 

 

 


