
ПЛАН 

виправлення зауважень, що містяться в експертному висновку ГЕР  

щодо можливості акредитації освітньої програми «Сталий туризм» 

 

1. Внести зміни в ОП та навчальний план підготовки: 

- переглянути структуру НП за рахунок збільшення до 25% обсягу кредитів 

вибіркової освітньої компоненти ОП; 

- запровадити вивчення другої іноземної мови, починаючи з 3 року навчання. 

Термін виконання до 30.08.2020р. 

2. Визначитися з базами проходження навчальних практик для студентів 2-го та 3-

го років навчання, укласти договори з відповідними туристичними 

підприємствами. 

  Термін виконання до 31.12.2020р. 

3. Оновити програми практик. 

Термін виконання до 01.10.2020р. 

4. Розробити систему шифрування екзаменаційних робіт. 

 Термін виконання до 01.11.2020р. 

5. Провести моніторинг спеціалізованого програмного забезпечення в сфері 

туризму, визначити оптимальні з огляду вартості та умов придбання програмні 

продукти для їх використання в освітньому процесі.  

Термін виконання до 01.10.2020р. 

6. Здійснити підготовку та друк наукових та методичних матеріалів за 

туристичною проблематикою з метою усунення недоліків стосовно наукової та 

публікаційної активності викладачів кафедри  відповідно до дисциплін, які вони 

викладають, та напряму ОП, що реалізується.  

 

ПІБ викладача Монографія/ 

підручник 

Статті в 

фахових 

виданнях 

Конспекти/ 

методичні 

вказівки 

Тези 

доповідей 

Губанова О.Р. 1 5 - 2 

Арестов С.В.  1 2 2 - 

Бунякова Ю.Я. 1 5 - 3 

Попова М.О. 1 5 - 4 

Плетос С.В. 1 3 1 4 

Поляничко О.В. 1 5 - - 

Шуптар-Пориваєва Н.Й. 1 5 3 5 

Термін виконання до 01.05.2021р. 

 



7. Оновити плани підвищення кваліфікації НПП кафедри на 2021 та 2022 роки 

  

ПІБ викладача 2020р. 2021р. 

Губанова О.Р.  Асоціація «Туризм Одеси», 

квітень 2021р. 

Арестов С.В.  Туристична компанія 

«SkyGroup», грудень 2020р. 

 

Бунякова Ю.Я.  Ніжньодністровський 

національний природний 

парк, березень 2021р. 

Попова М.О.  Туристична компанія 

«SkyGroup», лютий 2021р. 

Плетос С.В. ТОВ «ОДС Тур», листопад 

2020р. 

 

Поляничко О.В. Асоціація «Туризм Одеси», 

листопад 2020р. 

 

Шуптар-Пориваєва Н.Й. ТОВ «ОДС Тур», жовтень 

2020р. 

 

Термін виконання до 01.10.2020 р. 

8. Поширити практику залучення роботодавців для проведення занять зі 

студентами шляхом проведення факультативних занять за рахунок годин СРС в 

дистанційному форматі (ZOOM-конференції).  

Термін виконання до 01.01.2021 р. 

 


