
Пропозиції стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти,  

провідних викладачів випускаючої кафедри та гаранта 

щодо удосконалення змісту освітньо-професійної програми 

«Підприємницька діяльність в авіації»  

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

ОС «Бакалавр» 

на  2019-2020 навчальний рік  

 

Директор ТОВ «Тревел енд маркетинг ЛТД» Артюшевська В.М., 

переглянувши ОПП «Підприємницька діяльність в авіації», що відповідає 

навчальному плану №НБ-6-076/16, за яким у 2019-2020 навчальному році 

навчатимуться здобувачі вищої освіти 3 та 4 курсів с 2016 року для 

забезпечення формування ПРН, що є важливими для підготовки бакалаврів 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, запропонувала введення до 

переліку освітніх компонентів таких, що формують компетентності 

оволодіння сучасними технологіями управління персоналом, а також більш 

детального вивчення економіки та організації торгівлі та біржової діяльності, 

та ввести до навчальних програм даних освітніх компонентів теми, що 

стосуються авіаційної сфери. 

Представник КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», 

помічник генерального директора Шукаєв Максим Валерійович 

запропонував введення до ОПП у якості вибіркових, таких освітніх 

компонентів, що забезпечують необхідні для формування у здобувачів вищої 

освіти специфічні знання функціонування авіаційної інфраструктури, 

управління аеропортовим бізнесом, економіки та організації діяльності 

аеропортів.  

Начальник відділу реклами ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» 

Кочанова Наталія Вікторівна, переглянувши ОПП «Підприємницька 

діяльність в авіації», для забезпечення формування ПРН, що є важливими для 

фахівців з підприємницької діяльності в авіації, обґрунтувала доцільність при 



викладанні  забезпечення формування такого програмного результату 

навчання як: вміти обґрунтовувати та використовувати теоретико-методичні 

засади організації стратегічного управління підприємницькою діяльністю на 

авіаційних бізнес-структурах та ринку авіаційних послуг. Формування 

зазначеної компетентності запропоновано забезпечити за рахунок введення 

відповідних тем та питань до програми дисциплін: «Стратегія бізнесу».  

Студентка групи 316, що навчається за ОПП «Підприємницька 

діяльність в авіації» Олена Рудник запропонувала додати до переліку 

освітніх компонентів «Аналіз господарської діяльності підприємницьких 

структур», що має бути основою для майбутнього виконання другого розділу 

випускної роботи.  

З метою підвищення якості підготовки бакалаврів освітнього ступеня 

«бакалавр» освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність в 

авіації» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

та необхідності збільшення освітніх компонент авіаційного спрямування для 

забезпечення відповідності компетентностям зазначеної ОПП, запропоновано 

до освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність в авіації» на 

навчально-методичному семінарі кафедри з урахуванням обговорення 

пропозицій стейкхолдерів, результатів анкетування та пропозицій здобувачів 

вищої освіти щодо змісту освітньої програми, провідних викладачів 

випускаючої кафедри та гаранта програми внести до ОПП та навчального 

плану №НБ-6-076/16 та робочого навчального плану №РБ-6-076/16 

відповідні зміни. 


