
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання навчально-методичної ради географічного факультету 

від 19 квітня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ – 23: Пасічник М.Д., Білокриницький С.М., Бучко Ж.І., Данілова 

О.М., Дарчук К.В., Джаман Я.В., Добинда І.П., Ємчук Т.В., Заблотовська Н.В., 

Кілінська К.Й., Король О.Д., Круль Г.Я., Кураєва Н.В., Паланичко О.В., 

Підгірна В.Н., Присакар В.Б., Рідуш Б.Т., Руденко В.П., Смик О.С., Ходан Г.Д., 

Холявчук Д.І., Чубрей О.С., Ющенко Ю.С. 
 

Порядок денний: 

1. Аналіз організаційно-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення результативності та ефективності проведення літніх 

практик на факультеті. 

2. Про внесення змін до освітніх програм, що реалізуються на 

географічному факультеті: ОП «Менеджмент туристичної індустрії» 

першого (бакалаврського) рівня, ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» другого (магістерського) рівня. 

3. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: аналіз організаційно-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення результативності та ефективності проведення літніх практик на 

факультеті. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1) доц. Присакар В.Б. – Терміни проходження літніх практик з 29 червня по 26 

липня, але можливі зміни у зв'язку з військовим станом в Україні. Через 

карантинні обмеження попередні роки частина практик проводилась влітку, 

частина – у вересні-жовтні. Минулого року уже була задіяна база «Мигово». 

Як буде у цьому році, залежатиме від ситуації станом на кінець червня. За 

тиждень до початку практик потрібно скласти та подати відповідний графік на 

затвердження.  

2) голова НМР географічного факультету доц. Пасічник М.Д. – Залишається 

відкритим питання фінансування виїзних практик. Очікуємо на рішення 

університету, а саме планово-фінансового відділу, з приводу цього у травні. За 

необхідності, можемо повернутися до розгляду даного питання на наступному 

засіданні НМР. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1) інформацію взяти до відома; 

2) відкоригувати графік проведення літніх практик відповідно до 

рекомендацій МОНУ та ЧНУ. 

 

 



Результати голосування: 

“за” - 23; 

“проти” - 0; 

“утримались” - 0. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: про внесення змін до освітніх програм, що реалізуються на 

географічному факультеті: ОП «Менеджмент туристичної індустрії» першого 

(бакалаврського) рівня, ОП «Менеджмент туристичної індустрії» другого 

(магістерського) рівня. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1) гарант ОП «Менеджмент туристичної індустрії» доц. Підгірна В.Н. – 

5 квітня відбулось підсумкове обговорення освітніх програм бакалаврського і 

магістерського рівнів. В обговоренні взяли участь гаранти та члени робочої 

групи ОП, стейкхолдери (Красовська О.Ю. – к.геогр.н., керівниця туристичної 

фірми «Грінвіч-тур», Брижак П.М. – керівник відділу супроводу реформ та 

аудиту місцевих програм Чернівецької обласної ради, Савчук А.І. – керівниця 

туристичної агенції «Маленька Подорож», Лелюк О.В. – керівниця «Асоціації 

працівників туристичного супроводу Буковини», Попович І.В. – головний 

спеціаліст відділу туризму управління місцевого самоврядування та розвитку 

туризму департаменту регіонального розвитку ОВА), представники 

академічної спільноти та здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент 

туристичної індустрії». Отримано практичні рекомендації щодо оновлення 

освітніх компонентів для підсилення унікальності програм. Остаточні 

пропозиції змін розміщені на сайті кафедри: освітня кваліфікація «бакалавр 

менеджменту з туристичної індустрії» (з урахуванням Стандарту); зміна 

проєктної групи; зміна освітніх компонент по семестрах («Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Статистика»); зменшення кількості кредитів («Державне 

та регіональне управління», «Стратегічне управління», «Технологія 

туристичної діяльності»); введення ОК «Менеджмент природно-ресурсного 

потенціалу України» до переліку обов’язкових освітніх компонентів; введення 

міждисциплінарної курсової роботи у 7 семестрі (з урахуванням рекомендацій 

до складання робочих навчальних планів на 2022-2023 н.р.). 

2) доц. Король О.Д. – Чи може Красовська О.Ю. бути членом кількох 

проєктних груп? Чи є відповідний наказ на проєктну групу? 

3) доц. Підгірна В.Н. – Так, наказ є. Можу надати його номер. 

4) доц. Пасічник М.Д. – Членом може бути, гарантом – ні. Яким було і яким 

стало співвідношення нормативних і вибіркових дисциплін? 

5) доц. Підгірна В.Н. – На даний час 73 % обов’язкові і 27 % вибіркові.  

6) доц. Король О.Д. – В університеті існує порядок, що профільні освітні 

компоненти читаються профільними кафедрами. Ви значно посилили 

туристичну складову. Скільки таких дисциплін читатиме кафедра географії та 

менеджменту туризму? 



 


