
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування  

Житомирський державний технологічний університет 

 

Студентська територія 

Створюємо майбутнє країни разом! 

Туризм — живи на 360° 

Літо, робота й відпочинок в Болгарії!  

Випуск 1. Листопад 2017 

Літо 2017 року студенти спеціальності «Туризм» 
провели дійсно феєрично. Важко уявити, що робота 
може бути відпочинком. Проте це виявилося не тіль-
ки можливим, але й перевершило сподівання та не 
залишило жодних сумнівів та побоювань. Але все по 
порядку. 

Як відомо, декілька років поспіль студенти ЖДТУ 
беруть участь у міжнародному проекті «Туреччина 
для Вас!» – «Відпочивай, працюй та навчайся в Туре-
ччині!» та програмі болгарської компанії Smart Tour, 
яка передбачає тримісячне міжнародне стажування 
в сфері готельного бізнесу на чорноморському узбе-
режжі Болгарії під час літніх канікул. 

Студенти поділилися з нами своїми враженнями 
про роботу, море та Болгарію. 

Наталія Поліщук. Цього літа я мала нагоду про-
ходити практику за кордоном. Я отримала масу за-

доволення, безліч позитивних спогадів, дізналася 
багато корисного та нового, познайомилася з прек-
расними людьми. Я вважаю, що це дуже корисна 
життєва школа для студентів, яка допомагає подоро-
слішати, навчає самостійності і змушує подивитися 
на життя трохи під іншим кутом зору. 

Марія Присяжнюк. Загалом практика стала хоро-
шим досвідом у роботі готельно-ресторанного бізне-
су. Оскільки я працювала офіціантом, то мала змогу 
використовувати теоретичні знання на практиці при 
роботі з клієнтами. Протягом 3 місяців, які я провела 
в Болгарії, я вивчила звичаї та традиції цієї країни, 
що позитивно вплине на формування мене як про-
фесіонала у сфері туризму та організації подорожей. 
Також хочеться відмітити, що все було офіційно та 
організовано, існувала можливість поєднувати робо-
ту з відпочинком, ми отримували доволі високу за-
робітну плату, чайові від колективу та премії.  

Юлія Ципляк. Залишились лише позитивні спога-

ди про Болгарію, тому що, крім роботи, був час і на 
відпочинок. Свої вихідні використовували з розу-
мом: відвідували історичні, культурні місця, в які 
хочеться повернутися знову. 

Серед найбільш визначних пам’яток, які ми відві-
дали, хочеться згадати Несебр. Це перлина Болгарії, 
шедевр архітектури, що зберігся до наших часів.  

Даша Шишківська. Виробнича практика в іншій 
країні – це завжди цікаво. Знайомства і спілкування 
з іноземними туристами йдуть на користь: розвива-
ються комунікативні навички, удосконалюється мо-
ва. Болгарія – це країна з іншою мовою, кухнею, 
звичаями. Протягом літа трішки вивчили мову, ку-

штували їхню кухню, дізналися для себе багато но-
вого. 

Особливої уваги заслуговує болгарська національ-
на кухня. В країні розповсюджені страви з «сирене» 
– бринзи, яка надзвичайно смачна. Куштували бол-
гарську яєчню з помідорами, перцем, цибулею і бри-
нзою – «міш-маш». До пива болгари люблять «цацу» – 
дрібну рибку, запечену як картопля фрі. Холодний 
суп з кефіру зі свіжими огірками та спеціями 
«таратор» чудово тамує спрагу в спеку. 

Спочатку було страшно: все інше, все чуже. А 
перед від’їздом в Україну все вже було знайомим та 
люди стали рідними за такий короткий термін. Хо-
четься поїхати знову. Заробити грошей і провести 
літо на морі. Хто не був – всім раджу! 

 
Матеріал підготувала викладач кафедри Людми-

ла Горшкова 

Кожен студент проходив виробничу 

практику за індивідуальною програмою. 

Крім роботи було і море. Три місяці, 
проведені в Болгарії, дають про себе знати: 

вітамін D, яскраві фото на згадку, ну і 

чималенька заробітна плата. 

Студентська газета. Ми пишемо про актуальне 
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Сучасне підприємство – це складний комплекс, вся 

діяльність якого складається з різноманітних про-

цесів – маркетингу, постачання, виробництва, збу-

ту, фінансів. Всі процеси вимагають управління.  

Менеджер – це керівник або управляючий, що ві-

дповідає за кожен бізнес-процес та діяльність під-

приємства в цілому. Саме тому професія менедже-

ра стає найбільш затребуваною на сучасному рин-

ку праці. 

Менеджмент — знання для життя 

Реалізація набутих знань та навичок з менеджменту можлива у багатьох сфе-

рах: промисловість, виробництво, торгівля, фінанси, транспорт, готельно-

ресторанний бізнес, логістика, державне управління, освіта та наука.  

Наполеглива праця щедро винагороджується: топ-менеджери підприємств 

отримують одну з найвищих у країні заробітних плат. 

До підготовки фахівців залучений висококваліфі-

кований професорсько-викладацький склад, який 

працює за інноваційними освітніми програмами, 

включаючи програми 

подвійного диплома з 

провідними закор-

донними університе-

тами; використовує 

сучасні освітні техно-

логії, чим забезпечує 

підготовку високок-

валіфікованих фахів-

ців, затребуваних на 

ринку праці України 

й Європи. 

На кафедрі створена та успішно функціонує 

Бізнес-школа практичного менеджменту, в 

межах роботи якої у студентів є можливість:  

- поглибити знання з основ управління,  

- навчитись складати та презентувати реальні 

бізнес-плани,  

- організовувати власний бізнес,  

- оволодіти сучасними інформаційними техно-

логіями,  

- навчитись правильно складати резюме та 

ефективно презентувати себе на ринку праці.  

Результати самостійної наукової роботи студен-

ти регулярно демонструють на підсумкових 

засіданнях бізнес-школи, куди запрошуються 

потенційні роботодавці.  

Кафедра здійснює підготовку фахівців з менеджменту вже більше 20 років.  

ВАША ПЕРЕВАГА – НАШ ДОСВІД У ПІДГОТОВЦІ ПРОФЕСІОНАЛІВ! 
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Туризм — живи на 3600! 

Туристичний, ресторанний та готельний бізнес роз-

виваються стрімкими темпами і є перспективним 

видом діяльності. Люди охоче відпочивають, а тому 

ресторани, готелі і туристичні компанії мають про-

понувати кращий сервіс. Якщо раніше в цьому біз-

несі вчилися всьому на практиці, то сьогодні потрі-

бні справжні фахівці з професійними знаннями.  

Людина, яка обрала туризм своєю професією зав-

жди здатна працевлаштуватися. Зауважте, робота 

в сфері туризму не тільки приносить гроші, але і 

дає моральне задоволення.  

Ми втілюємо мрії у життя! 

Менеджер з туризму – це фахівець, який за-

ймається організацією, формуванням, прода-

жем та обслуговування туристичного пакету 

клієнтів. Нині це одна з найбільш затребуваних 

професій в індустрії відпочинку та розваг.  

Найвищим професіоналізмом такого спеціаліс-

та вважається вміння розшифрувати мрію клі-

єнта. Для досягнення бажаного результату ме-

неджеру з туризму буде замало виконувати 

роль пасивної фігури, яка тільки презентує то-

вар, йому потрібно заволодіти увагою клієнта, 

продемонструвати перспективи майбутніх вра-

жень, промріяти разом про майбутній відпочи-

нок і лише тоді запропонувати його.  

Закордонне стажування 

Особлива увага приділяється практичній складо-

вій підготовки майбутніх фахівців з туризму. Так, 

декілька років поспіль діє проект «Відпочивай, 

працюй та навчайся в Туреччині!» та програма 

болгарської компанії Smart Tour. Існує можливість 

літнього професійного стажування у співпраці з: 

- Федеральною німецькою біржі праці, програ-

ма ZAV (готельний та ресторанний бізнес); 

- Грецькою консалтинговою компанією Job Trust 

HR Recruitment & Consulting Compa-

ny (першокласні готелі Кіпру 3*, 4*, 5*); 

- Компанією Kilit Global Tourism, яка обслуговує 

гостей TEZ Tour та Бібліо Глобус (трансфермен, 

помічник готельного гіда, готельний гід). 

Чому туризм? Туризм за-

безпечує 30 % світової то-

ргівлі послугами, формує 

10 % світового ВВП, 7 % 

світового експорту та на-

дає роботу кожному 10 

працюючому! 

http://multikulti.org.ua/deyatelnost-i-proekty/zav/
http://www.jobtrust.gr/
http://www.jobtrust.gr/
http://www.jobtrust.gr/
https://vk.com/kilitglobaltourism


Кафедра менеджменту організацій і адміністрування  

Житомирський державний технологічний університет 

 

 

Студентські будні 

Залишилися без стипендії? Не вистачає 

грошей? Як вижити? 

Не витягнув на стипендію? Закінчилися мамині пере-
дачі? Що робити та як вижити? Влаштуватися на роботу. 
Але багато студентів не знає в якій сфері можна знайти 
професійний прихисток  без омріяного диплому. Незва-
жаючи на це, наші студенти знаходять себе й заробітну 

платню в непередбачуваних сферах. Основна кількість 
працює у відомих кол-центрах, ресторанах, кав’ярнях 
нашого міста. Але є і більш неординарні особистості, які 
зайняті в сфері інтернет-заробітку, студіях краси, промо-
утерській діяльності, викладанні танців та аніматорстві. 
Що ж робити тим, хто не хоче жертвувати стаціонаром, 

які є можливості у влаштуванні на роботу для студентів 
на неповну зайнятість? 

Щоб зрозуміти як самі студенти ставляться до додат-
кового заробітку з неповною зайнятістю, варто звернути-
ся до тих, хто завжди «під рукою», тобто мешканців сту-
дентських гуртожитків. Студентам були поставлені такі 
запитання: Чи вистачає вам стипендії на життя? Якщо 

не отримуєте стипендію, то за рахунок чого живете? Де 
можна працювати, щоб не прогулювати пари заради ро-
боти? 

Загалом було опитано приблизно 200 студентів різних 
факультетів. Більшість студентів, як і передбачалося, 
визнали, що стипендії навіть після реформи все ж таки 
не вистачає. А ті, хто її взагалі не отримує, знаходяться в 

ще більш скрутному становищі. Але це були б не студенти 
політеху, якби вони не знайшли місця додаткового заро-
бітку. Основні з видів додаткового заробітку та відсоток 
зайнятих студентів представлені на діаграмі. 

Обраний вид роботи залежить від уподобань студента 
та заробітної плати, яку він хоче отримувати.  

Кол-центри – більш стабільне місце роботи з офіцій-

ним працевлаштуванням, неповною зайнятістю і доволі 
нестабільною зарплатнею, яка залежить від якості і кіль-
кості роботи.  

Ресторани і кафе є лідерами із заробітної платні. Але 
не всі вони можуть забезпечити офіційним працевлашту-
ванням, а розмір заробітку залежить від чайових, які 
залишають відвідувачі.  

Заробіток в інтернеті є більш стабільним, але з пов-
ною відсутністю офіційного підкріплення. Проте він 
має один з найбільших плюсів – робота відбувається 
вдома з горнятком чаю та улюбленою ковдрою. 

Тимчасові заробітки є найбільш нестабільними і най-

менш оплачуваними. Отже, студенти заробляють гроші 
у випадку крайньої безвиході.  

Але не зважаючи на розміри зарплатні, умови праці, 
стосунки в колективі та переваги обраної роботи, сту-
денти вважають її тимчасовою і прагнуть після закін-
чення навчання працювати за фахом. І лише 30 % опи-

таних задоволені своїм місцем роботи і прагнуть зали-
шатися на ній навіть після отримання диплому. 

Тож, проаналізувавши відповіді студентів, можна 
зробити висновок, що не зважаючи на відсутність дип-
лому, роботу можна знайти. А для того, щоб відчувати 
задоволення від роботи і поєднувати її з навчанням, 
потрібно займатися улюбленою справою. Проте, якщо 

ви зневірилися у пошуку роботи, а роботодавці вже від 
вас ховаються, на допомогу вам прийде створений на 
базі рідної Альма-матер Центр розвитку кар’єри, який 
запропонує вам більше, ніж вакансія у кол-центрі. 

 

Матеріал підготувала студентка групи МО-58  
Анастасія Монятовська 

 

Телефони: 0412 24-14-21,  
0412 55-55-12 

Ел. пошта: kmm_ztu@ukr.net 
Блог кафедри: 

km.blog.ztu.edu.ua 

Шукайте нас у 

Facebook 
 https://www.facebook.com/

Кафедра-менеджменту-
організацій-і-адміністрування-

ЖДТУ-1361673143947861 

Відповідальні за випуск: 
Ірина Жалінська,  
Ірина Поливанюк,  
Ярослав Стасюк,  

Даша Бондар,  
Анастасія Монятовська 

 

18–23 грудня 2017 року  

Тиждень менеджменту та туризму 

Наприкінці грудня кафедра менеджменту організацій і адмініст-

рування проводить традиційний Тиждень менеджменту та туриз-

му, в рамках якого передбачаються робота науково-практичної 

конференції, засідання Бізнес-школи практичного менеджменту, 

зустрічі з випускниками та роботодавцями у форматі круглих сто-
лів, відкриті лекції та тренінги з менеджменту та туризму, презен-

тація бізнес-проектів студентів, інтелектуальні змагання, квести 

та багато іншого цікавого і пізнавального! 

Запрошуємо до участі! Слідкуйте за нами у Facebook!  

ВАЖЛИВО! 

Конкурсні предмети ЗНО 2018  

073 Менеджмент: Українська мова та література, Математи-

ка, Іноземна мова або Географія 

242 Туризм: Українська мова та література, Іноземна мова, 

Географія або Математика 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%96-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D
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