
Результати онлайн-обговорення ОП Туризм 

Людмила Котловая Запропонована ОП варта на увагу, оскільки спрямована на 

формування фахових компетенцій, які дозволять фахівцям бути 

конкурентноспроможними на ринку праці. Особливо привернуло увагу наявність 

психологічних дисциплін, адже туризм це робота з людьми. 

Julia Kempel Надзвичайно цікава ОП. Позитивним є те, що відвена кількість годин 

на дві іноземні мови, що є надзвичайно важливим для сучасної молоді. 

Світлана Хливнюк Ознайомилася із ОП. Хоча я і працюю на кафедрі соціальних 

технологій і не маю відношення до туризму, але викладаю фахові дисципліни 

іноземною мовою, тому і звернула увагу на вашу ОП і хочу схвально відгукнутися 

про виділену кількість годин на дві іноземні мови. Це правильно, бо це 

перспективно! Імпонує також те, що на дисципліни вільного вибору студента 

виділено чимало дисциплін. Радила б звернути увагу на практичну складову ОП- 

включене навчання, кращі міжнародні практики студентів, тощо. А взагалі- 

прогресивно, сучасно, лаконічно, «по дєлу». Молодці! 

Yana Manuilova Навчаюсь на 3 курсі. Дуже подобається освітня програма. 

Допомагає стати нам, студентам, отримати вищу освіту та стати спеціалістами, та в 

майбутньому знайти роботу своєї мрії 

Дарья Коваленко я дуже рада, що навчаюсь на спеціальності туризм, всіх заохочую 

Berkut Alina Файна програма, добрі викладачі, розуміюча кафедра, та цікаві 

дисципліни  

Арина Рогатинская Я дуже вдячна викладачу Світлані Віталіївні Сахно! Завдяки ії 

дисципліні "Організація ресторанного господарства", я навчилася стандарту 

обслуговування в ресторані. Підтвердивши свої знання на практиці, отримала 

роботу в кафе "Старий маяк". Дякую! 

Светлана Сахно Арина Рогатинская Арино, щиро дякую, дуже приємно! Ми 

щасливі дати вам знання, які наповнять особистіть і покращать якість вашого життя! 

Светлана Коляденко Туризм дуже прогресивна спеціальність! ОП виважене! 

Успіхів, колеги! При нагоді приєднуйтесь до групи Кафедра соціальних технологій 

Соціально-психологічний факультет. ЖДУ 

https://m.facebook.com/groups/769663706575538?view=info 

Lera Shurda Навчаюсь лише на першому курсі. Дуже рада, що обрала саме цю 

спеціальність. Є чимало дисциплін, які допомогають нам бути обізнаними в даній 

сфері. Кафедра нам пропонує закордонні стажування у Болгарії, Турції, Польщі, 

Германії. Це дуже важливо для становлення нас, як справжніх фаховців. Вивчаємо 

дві іноземні мови,це дуже добре. Дякую) 

Ana Nucubidze  Найкраща кафедра, гарні викладачі. Дуже цікаво навчатись! Рада, 

що навчаюсь тут!! 

https://www.facebook.com/kotlova.lo?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA4MzA0MTUyMTQ2XzEwNDAxMjI4Nzk2OTczNTU%3D
https://www.facebook.com/julia.kempel.37?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA4MzA0MTUyMTQ2XzEwNDAxMjY5OTYzNjM2MTA%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017229493428&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA4MzA0MTUyMTQ2XzEwMzk3MzkwMDk3MzU3NDI%3D
https://www.facebook.com/yana.manuilova.10?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDI0MjU3OTYxMzM3MzA%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022236106446&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDI0Mjg2NDk0NjY3Nzg%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022999572424&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDI0MjMyNDYxMzM5ODU%3D
https://www.facebook.com/Official.Oryna.Rohatynska?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDQyMjg2MjI2MjAxMTQ%3D
https://www.facebook.com/svsakhno?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDQzMzU3NjU5NDI3MzM%3D
https://www.facebook.com/Official.Oryna.Rohatynska?hc_location=ufi&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDQzMzU3NjU5NDI3MzM%3D
https://www.facebook.com/svetlaya.uk?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDAyOTk1Njk2Nzk2ODY%3D
https://www.facebook.com/lera.shurda?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDA0MjQyMjYzMzM4ODc%3D
https://www.facebook.com/ana.nucubidze.129?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDMyMzQ5OTYwNTI4MTA%3D


Сергей Беляновский Мені подобається подорожувати і дізнаватись корисні поради 

для поїздок. Побачив тут освітню програму для напряму туризму у ПДТУ, помітив 

багато важливих і цікавих тем. ☑️ 

Хоча я вже маю освіту і роботу в іншій галузі, вважаю, що галузь туризму останнім 

часом стала ще актуальнішою і може бути цікавою для багатьох. А при можливості 

навчатись у ПДТУ на туризмі і жити біля моря - це дуже привабливо. ☑️ 

Думаю, і мені було б цікаво вивчати психологію туризму, різноманітні курорти 

світу, особливо ресторанну справу, бо подорожуючи, дуже люблю гастротури і 

куштувати смачні страви. ☑️ 

Андрей Шевченко-Шик Тур В настоящее время специалисты в сфере туризма 

довольно высоко востребованы. Это связано, прежде всего, с тем, что у людей 

появилось больше возможностей путешествовать. И если раньше с выездом 

заграницу возникало множество сложностей, то сейчас в этом нет никакой 

проблемы. 

Работа в сфере туризма – довольно интересная. Они не только приносит деньги, но и 

дает моральное удовлетворение, новые знания. Для такой работы необходимо 

знание иностранного языка, коммуникабельность, хорошая память, ведь клиенту 

необходимо предоставить информацию о странах и курортах, отелях и экскурсиях. 

Специалист в сфере туризма должен любить свою профессию. Тогда он станет 

лучшим из лучших. Если вы решили стать специалистом в сфере туризма, то 

спетиальность «Туризм» ПГТУ, предоставят вам массу возможностей для освоения 

данной профессии. Так, что как специалист в сфере туризма, настоятельно 

рекомендую кафедру туризма ПГТУ, и конечно же мою родную специальность!!! 

Константин Ханча Учусь с открытия специальности , очень нравится , отличные 

преподаватели и интересные предметы  

Alina Mitina Рада что поступила именно на эту специальность  

Анастасия Пахмутова Вам обязательно у нас понравится 

Роман Романов Являюсь в данный момент студентом 3-го курса кафедры 

"Туризма". 

Данная специальность очень интересная, познавательная и самое главное 

прибыльная. 

Всем студентам поступающим на данную специальность желаю присоединиться 

поскорее 

 

 

https://www.facebook.com/b.sergey1?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDg0NDE0ODg4NjU0OTQ%3D
https://www.facebook.com/vibori.andrey?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDAyNzkxNzYzNDgzOTI%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047419070475&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA4MzA0MTUyMTQ2XzEwNDAxOTE2OTYzNTcxNDA%3D
https://www.facebook.com/alina.mitina.54?comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA4MzA0MTUyMTQ2XzEwNDAyOTcwODYzNDY2MDE%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035177143004&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA4MzA0MTUyMTQ2XzEwNDAxNzUzNjMwMjU0NDA%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036700984354&comment_id=Y29tbWVudDoxMDI4OTA3NDI3NDg1NTY3XzEwNDA1NTAzNTI5ODc5NDE%3D

