
Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Менеджмент туристичної індустрії» 

спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Частина ОПП, 

яка оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП, 2020 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 2021 р. зацікавлена 

сторона (автор) 

результати розгляду 

пропозиції 

Проектна група  

Член проектної групи: к.е.н., 

радниця голови Чернівецької 

обласної ради, з питань гендерної 

рівності та етнічного порозуміння  

Грицку-Андрієш Ю.П. 

Проектна група, 

протокол №2 засідання 

проектної групи від 04 

березня 2021 року 

Враховано: Запропоновано 

на розгляд Вченої ради 

географічного факультету 

Компетенції ОП  ФК11.Здатність використовувати 

теоретичні знання і практичні 

навички для  розв’язання задач і 

прийняття управлінських рішень 

у сфері туристичної індустрії. 

ФК12 Здатність до організаційно-

управлінської діяльності у сфері 

туристичного бізнесу з 

врахуванням регіональних 

особливостей.  

ФК13 Здатність 

застосовувати основи педагогіки і 

психології в управлінні 

організацією та в освітньому 

процесі у закладах вищої освіти. 

Проектна група, 

протокол №2 засідання 

проектної групи від 04 

березня 2021 року 

Враховано: Запропоновано 

на розгляд Вченої ради 

географічного факультету 

Програмні результати 

ОП 
 ПРН 14. Уміти ухвалити та 

реалізувати процес виконання 

управлінських рішень, виходячи з 

аналізу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища 

підприємств туристичного 

бізнесу  в умовах 

 Враховано: Запропоновано 

на розгляд Вченої ради 

географічного факультету 



трансформаційних  змін. 

ПРН15 Уміти розробляти та 

реалізувати стратегії розвитку  

туристично-рекреаційного 

потенціалу суб’єктів туристичної 

діяльності з  урахуванням 

регіональних особливостей. 

 

Обов’язкові освітні 

компоненти 
«Управління 

туристичною 

діяльністю» 

(4 кред., екзамен) 

«Система місцевого управління 

туристично-рекреаційною 

діяльністю»/ «Управління 

туристичною діяльністю»/ 

«Туристична політика» 

Запропоновано: 
перенести ОК 

«Управління 

туристичною 

діяльністю» 

  у блок вибіркових 

дисциплін. 

Здобувачі вищої 

освіти, що навчаються 

за  ОП.  

Протокол №2 

засідання проектної 

групи від 04 березня 

2021 року 

Враховано: перенесено  у 

блок вибіркових освітніх 

компонент: «Система 

місцевого управління 

туристично-рекреаційною 

діяльністю»/ «Управління 

туристичною діяльністю»/ 

«Туристична політика»  зі 

зменшенням кількості 

кредитів з 4 до 3 та  

збереженням форми 

підсумкового контролю. 

3  кред., екзамен. 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

 «Самоменеджмент та соціальна 

відповідальність» 

Запропоновано: 

включити ОК 

«Самоменеджмент та 

соціальна 

відповідальність» 

для посилення 

забезпечення ЗК4, ЗК5, 

передбачених 

Стандартом 

спеціальності. 

Доц. Підгірна В.Н - 

Враховано: до переліку 

обов’язкових навчальних 

дисциплін включено ОК 

«Самоменеджмент та 

соціальна 

відповідальність», 

 (4 кред., екзамен) 



член проектної групи 

ОП. 

Протокол № 9 

засідання кафедри 

економічної географії 

та екологічного 

менеджменту від 16 

березня 2021 року 

Обов’язкові освітні 

компоненти 
«Методологія і 

організація наукових 

досліджень в 

туристичній діяльності» 

(4 кред., залік) 

«Методологія і організація 

наукових досліджень» 

Запропоновано: 

Змінити назву ОК  на 

«Методологія і 

організація наукових 

досліджень» 

Протокол № 9 

засідання кафедри 

економічної географії 

та екологічного 

менеджменту від 16 

березня 2021 року 

  

 

Враховано:  змінено назву 

ОК на «Методологія і 

організація наукових 

досліджень».   

(4 кред., залік) 

Обов’язкові освітні 

компоненти 
«Інформаційні системи і 

технології в 

туристичному бізнесі» 

(4 кред., екзамен) 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» 

Запропоновано: 

змінити назву ОК для 

посилення 

професійного 

спрямування курсу та 

посилення 

забезпечення ЗК3 

передбаченої 

Стандартом 

спеціальності. 

 

Запропоновано 

Враховано: змінено назву 

ОК на «Інформаційні 

системи, комунікації і 

технології» зі  

збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

(4 кред., екзамен) 



академічною 

спільнотою кафедри 

економічної географії 

та екологічного 

менеджменту 

протокол № 9  від 16 

березня 

2021 року 

Обов’язкові освітні 

компоненти 
«Міжнародний 

менеджмент в туризмі»  

(4 кред., залік) 

«Транскордонне регіональне 

співробітництво в туристичній 

галузі» 

 

Запропоновано: 

замінити ОК  

«Міжнародний 

менеджмент в туризмі» 

 на ОК 

«Транскордонне 

регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі» 

для посилення 

унікальності ОП. 

Лелюк О.В. – Голова 

ГО «Асоціація 

працівників 

туристичного 

супроводу Буковини» 

Протокол №2 

засідання проектної 

групи від 04 березня 

2021 року 

Враховано:  

замінено на ОК 

«Транскордонне 

регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі» без 

зміни кількості кредитів та 

форми підсумкового 

контролю, 

(4 кред., залік) 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

«Міждисциплінарна 

курсова робота» 

(6 кред. екзамен) 

 

«Стратегії розвитку 

національного та регіонального 

туризму» 

 

Замінити ОК  

«Міждисциплінарна 

курсова робота» 

 на ОК «Стратегії 

розвитку 

Враховано:  

замінено на ОК «Стратегії 

розвитку національного та 

регіонального туризму» зі 



національного та 

регіонального 

туризму» 

для посилення 

унікальності ОП 

Руденко С.В. – депутат 

Чернівецької міської 

ради. 

Вхідний № 235 

від 25.03.2021 р. 

(географічний 

факультет) 

 

 

зменшенням кількості 

кредитів,  форма 

підсумкового контролю - 

екзамен. 

(3 кред., екзамен) 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

Вибірковий блок: 

«Професійна іноземна 

мова» 

3 кред., залік 

«Професійна іноземна мова» 

3 кред., залік 

 

 

Запропоновано: 

перенести ОК 

«Професійна іноземна 

мова» із вибіркових у 

обов’язкові освітні 

компоненти.  

Здобувачі вищої 

освіти, що навчаються 

за  ОП.  

Протокол №2 

засідання проектної 

групи від 04 березня 

2021 року. 

Враховано: перенесено 

«Професійна іноземна 

мова» 

 із вибіркових ОК у 

обов’язкові ОК зі 

збереженням кількості  

кредитів без зміни форми 

підсумкового контролю 

3 кред., залік. 

 

Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 

Система громадського 

управління туристично-

рекреаційною діяльністю» 

(3 кред., екзамен) 
 

«Управління туристичною 

діяльністю» 
Запропоновано: 

об’єднати вибіркові  

ОК із включенням 

«Система 

громадського 

управління 

Враховано: об’єднано курси 

під назвою «Управління 

туристичною діяльністю» 

без зміни кількості кредитів 

та  форми підсумкового 



туристично-

рекреаційною 

діяльністю» окремим 

навчальним елементом 

до навчальної 

дисципліни 

«Управління 

туристичною 

діяльністю» 

Академічна спільнота 

кафедри економічної 

географії та 

екологічного 

менеджменту. 

Протокол № 9  від 16 

березня 

2021 року 

контролю. 

(3 кред., екзамен) 

 

Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 

«Комунікації в тур 

індустрії»/ «Паблік 

рілейшинз в сфері 

туризму» 

(4 кред., залік) 
 

«Практика написання грантових 

проектів»/ «Стартапменеджмент в 

туризмі»/ «Модель управління 

розвитком туризму» 

 

Запропоновано: 

замінити ОК 

«Комунікації в тур 

індустрії»/ «Паблік 

рілейшинз в сфері 

туризму» 

 на ОК «Практика 

написання грантових 

проектів»/ 

«Стартапменеджмент в 

туризмі»/ «Модель 

управління розвитком 

туризму» 

 для посилення 

практичної  підготовки 

Враховано: здійснено заміну 

на ОК «Практика 

написання грантових 

проектів»/ 

«Стартапменеджмент в 

туризмі»/ «Модель 

управління розвитком 

туризму» зі збереженням 

кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю, 

(4 кред., залік) 
 



здобувачів вищої 

освіти та доповнення 

групи вибіркових 

дисциплін. 

Депутат Микола 

Миколайович - 

директор туристичної 

фірми «Ніколас-тур». 

Протокол №2 

засідання проектної 

групи від 04 березня 

2021 року. 

Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 
 «Управління розвитком 

туристичних ресурсів»/ 

«Антикризове 

управління в 

туристичному бізнесі»  

(4 кред., екзамен) 

«Управління розвитком 

туристичних ресурсів»/ 

«Антикризове управління в 

туристичному бізнесі» / 

«Соціальна та екологічна 

безпека» 

Доповнити групу 

вибіркових дисциплін 

курсом  «Соціальна та 

екологічна безпека».   

 

Здобувачі вищої освіти 

за ОП. 

Протокол №2 

засідання проектної 

групи від 04 березня 

2021 року 

 

Враховано: доповнено групу 

вибіркових дисциплін, 

введено новий курс 

«Соціальна та екологічна 

безпека». Збережено форму 

підсумкового контролю та 

кількість кредитів 

(4 кред., екзамен) 

Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 
 «Система місцевого 

управління туристично-

рекреаційною 

діяльністю»/ «Система 

громадського 

управління туристично-

рекреаційною 

діяльністю» 

«Система місцевого управління 

туристично-рекреаційною 

діяльністю»/ «Управління 

туристичною діяльністю»/ 

«Туристична політика»    

Доповнити групу 

вибіркових дисциплін 

курсом  «Туристична 

політика».   

Запропоновано 

академічною 

спільнотою кафедри 

економічної географії 

Враховано:  доповнено 

групу вибіркових, введено 

новий курс «Туристична 

політика»   збережено 

форму підсумкового 

контролю та кількість 

кредитів 

(3 кред., екзамен) 



(3 кред., екзамен) та екологічного 

менеджменту 

протокол № 9  від 16 

березня 

2021 року 

Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 
 «Управління 

рекреаційно-

туристичною діяльністю 

на природоохоронних 

територіях» / 

«Менеджмент 

соціального туризму в 

Україні» 

(3 кред., залік) 

«Управління рекреаційно-

туристичною діяльністю на 

природоохоронних територіях» / 

«Менеджмент соціального 

туризму в Україні» / «Оцінка 

резервів розвитку туристичної 

індустрії» 

Доповнити групу 

вибіркових дисциплін 

курсом  «Оцінка 

резервів розвитку 

туристичної індустрії». 

Брижак П.М. - радник 

голови Чернівецької 

обласної ради. 

Вхідний № 234 від 

23.03.2021 р. 

(географічний 

факультет) 

 

 

Враховано:  доповнено 

групу вибіркових дисциплін, 

введено новий курс «Оцінка 

резервів розвитку 

туристичної індустрії» , 

збережено форму 

підсумкового контролю та 

кількість кредитів. 

(3 кред., залік) 

Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 
 «Менеджмент 

туристично-

рекреаційного 

водокористування»/ 

«Ліцензування 

туристичної діяльності» 

(4 кред., залік) 

«Менеджмент туристично-

рекреаційного 

водокористування»/ 

«Ліцензування туристичної 

діяльності» / «Управління 

сталим розвитком туристичної 

галузі» 

Доповнити групу 

вибіркових дисциплін 

курсом  «Управління 

сталим розвитком 

туристичної галузі» 

Академічна спільнота 

кафедри економічної 

географії та 

екологічного 

менеджменту 

протокол № 9  від 16 

березня 

2021 року 

Враховано:  доповнено 

групу вибіркових дисциплін, 
введено новий курс 

«Управління сталим 

розвитком туристичної 

галузі» . Збережено форму 

підсумкового контролю та 

кількість кредитів 

(4 кред., залік) 



Цикл вибіркових 

навчальних дисциплін 
 «Комерційна діяльність 

в туристичному бізнесі» / 

«Управління проектною 

діяльністю» 

(3 кред., залік) 

«Комерційна діяльність в 

туристичному бізнесі» / 

«Управління проектною 

діяльністю» / «Менеджмент 

SPA&Welness індустрії» 

Доповнити групу 

вибіркових дисциплін 

курсом «Менеджмент 

SPA&Welness 

індустрії» 

Рудейчук Руслан – 

керівник готельного 

комплексу «Карпати-

Мигове». 

Протокол №2 

засідання проектної 

групи від 04 березня 

2021 року 

Враховано:  доповнено 

групу вибіркових дисциплін, 
введено новий курс 

 «Менеджмент 

SPA&Welness індустрії» . 

Збережено форму 

підсумкового контролю та 

кількість кредитів 

(3 кред., залік) 

 

Гарант ОП, д.геогр.н, доц., завідувач кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування Ж.І.Бучко.                                                                                               

 


