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Засідання кафедри туризму
Голова – д. держ. упр., проф. Любчук О.К 
Секретар – к. держ. упр., доц. Крапівіна Г.О. 
Присутні: – канд. істор. наук, доцент Ярченко Ю. В., канд. екон.

наук,  доцент  Сагірова  А.С.,  к. псих. наук,  доцент  С.В.  Сахно,  зав. лаб.
Євдокімова Г.М., ст. лаборант Гривцова О.М.

Відсутні –
Запрошені:  Волкова   О.В.  (ТОВ  «Азовакварель»  ресторан  «Хлеб

Дюсолей,  директор),   Єльцова  С.С.  (викладач  ДВНЗ  «ПДТУ»),
Капустнікова  Н.О.  (директор  краєзнавчого  музею),  Кушнір М.І.  (директор
туристичної  фірми  «Азовінтур»),  Лагутіна  Л.М.  (завідувачка  відділення
відновлювального  лікування  в  амбулаторних  умовах  міської  лікарні  №8),
Мініч  І.М.  (заступник  завідувача  кафедри  теорії  та  практики  туризму  та
готельного  господарства  ДВНЗ  «КУТЕП»),  Сараєва  О.В.  (викладач  ДВНЗ
«ПДТУ»),  Сорокіна  М.Є.  (викладач  ДВНЗ «ПДТУ»),     Шевченко    А.А.
(директор туристичної фірми «ШИК-ТРАНС -ТУР»).

Засідання  кафедри  через  карантин  (COVID-19)  проводиться
дистанційно. 

Порядок денний:
2. СЛУХАЛИ:
Проф.  Любчук  О.К.  доповіла  про  стан  підготовки  ОП спеціальності

туризм  та  важливість  взаємодії  в  цьому  процесі  з  стейкхолдерами   як
працедавцями, так і представниками академічної спільноти. 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Волкова  О.В.  запропонувала  з  метою  поглибленого  розвитку

ресторанного обслуговування регіону впровадити ще  навчальний модуль або
дисципліну  з  сфери  ресторанного  обслуговування,  зокрема  Кулінарна
етнологія.

Єльцова  С.С.  запропонувала  з  метою  більш  глибокого  опанування
професійними  вміннями  та  навичками,  фаховими  комунікативними
компетентностями в сфері обслуговування, зокрема здійснення екскурсійно-
анімаційної діяльності, запровадити для вільного вибору дисципліну «Друга
іноземна мова для екскурсійної та анімаційної діяльності».

Капустнікова Н.О. зазначила необхідність в запровадженні дисципліни
«Організація  туризму  (Організація  музейної  діяльності)»  для  підвищення
якості  діяльності  музеїв  міста  та  регіону  і  розширення  їх  можливостей  в



туристичному  обслуговуванні.  З  метою  поглиблення  любові  до  малої
Батьківщини,  світогляду,  надання  більших  можливостей  для  формування
національної культури запровадити дисципліну «Товарознавство сувенірів та
виробів народно-художніх промислів України».

Кушнір М.І. підтримав пропозицію щодо включення в навчальний план
вільного  вибору  дисципліну  «Друга  іноземна  мова  для  екскурсійної  та
анімаційної діяльності», та доповнив необхідністю включення до дисциплін
вільного вибору дисципліну «Іноземна мова для екскурсійної та анімаційної
діяльності».

Лагутіна  Л.М.  запропонувала  внести  до  ОП  ознайомлення  з
рекреаційними та курортно-лікувальними ресурсами та системою розвитку
лікувально-оздоровчих закладів Північного Приазов’я Донецької області.

Мініч  І.М.  запропонувала  використати  досвід  кафедри  теорії  та
практики туризму та  готельного господарства ДВНЗ «КУТЕП» в підготовці
фахівців та змінити дисципліну «Філософія» на «Філософія туризму».

Сараєва  О.В.  запропонувала  з  метою  більш  повного  та  цілісного
вивчення культури України, зокрема народів Приазов’я, запровадити новий
модуль «Культура греків Північного Приазов’я.

Сорокіна М.Є. підтримала пропозицію Кушніра М.І. і запропонувала з
метою більш глибокого опанування професійними вміннями та навичками,
фаховими  комунікативними  компетентностями  в  сфері  обслуговування,
зокрема  здійснення  екскурсійно-анімаційної  діяльності,  запровадити  для
вільного вибору дисципліну «Іноземна мова для екскурсійної та анімаційної
діяльності».

Шевченко А.А. запропонував ввести нові модулі для підвищення якості
викладання екскурсійно-анімаційної діяльності»

Проф.  Любчук  О.К.  підвела  підсумки  обговорення  ОП   та
запропонувала  запровадити  в  навчальний  план  та  навчальний  процес
підготовки  фахівців  з  туризму  відповідно  до  пропозицій  стейкхолдерів,
починаючи з 2020-2021 навчального року наступні модуль та  дисципліни:

1. Рекреаційні ресурси Донецького регіону України
2. Організація  туризму  (Організація  музейної  та  екскурсійної

діяльності)
3. Організація  туризму  (Організація  туристичної  та  готельно-

анімаційної діяльності)
та  навчальні дисципліни для вільного вибору студентів:
2. Психологія  (психологія  ділового спілкування  та  арттерапія  для

сфери обслуговування)
3. Вікова психологія та психологія реабілітації для сфери туризму
4. Курортологія
5. Товарознавство  сувенірів  та  виробів  народних  художніх

промислів України
6. Друга іноземна мова для екскурсійної та анімаційної діяльності
7. Іноземна мова для екскурсійної та анімаційної діяльності
8. Кулінарна етнологія



ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7 голосів, «проти» - 0 голосів, «утрималось» - 0 голосів.

УХВАЛИЛИ:
1.Запровадити в навчальний план та навчальний процес відповідно до

пропозицій  стейкхолдерів,  починаючи  з  2020-2021  навчального  року
наступні дисципліни та модулі:

Рекреаційні ресурси Донецького регіону України (модуль)
Організація  туризму  (Організація  музейної  та  екскурсійної
діяльності)
Організація  туризму  (Організація  туристичної  та  готельно-
анімаційної діяльності)
Психологія  (психологія  ділового  спілкування  та  арттерапія  для
сфери обслуговування)
Вікова психологія та психологія реабілітації для сфери туризму
Курортологія
Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів
України
Друга іноземна мова для екскурсійної та анімаційної діяльності
Іноземна мова для екскурсійної та анімаційної діяльності
Кулінарна етнологія

Голова                                    (підпис)  О.К.Любчук
Секретар                                 (підпис)  Г.О. Крапівіна

З оригіналом згідно
Секретар  Г.О. Крапівіна


