
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання навчально-методичної ради географічного факультету 

від 20 квітня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ – 24: Заячук М.Д., Пасічник М.Д., Білокриницький С.М., 

Бучко Ж.І., Вацеба В.Я., Данілова О.М., Дарчук К.В., Джаман Я.В., Добинда 

І.П., Заблотовська Н.В., Заячук О.Г., Кілінська К.Й., Король О.Д., Костащук 

І.І., Круль Г.Я., Кураєва Н.В., Морар А.В., Рідуш Б.Т., Сендзік Ю.І., Смик 

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

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін у склад навчально-методичної ради географічного 

факультету. 

2. Про затвердження гарантів освітніх програм географічного факультету. 

3. Про затвердження змін у робочих навчальних планах на 2021-2022 н. р. 

4. Обговорення пропозицій об’єднання подібних дисциплін, які 

викладаються в одному семестрі, з метою зменшення навантаження. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана географічного факультету з 

навчально-методичної роботи доц. Пасічника М.Д. про оновлення складу 

навчально-методичної ради географічного факультету на основі отриманих 

витягів з засідань кафедр. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити оновлений склад навчально-методичної ради 

географічного факультету: 

 

 
Голова 

Заступник 

голови 
Секретар 

навчально-методична рада географічного факультету 

 к.геогр.н., доц. 

Пасічник М.Д. 

к.геогр.н., доц. 
Круль Г.Я. 

зав. лаб. 
Кураєва Н.В. 

навчально-методичні комісії спеціальностей та освітніх програм 

014.07 «Середня 

освіта (Географія)», 

ОП «Географія» 

к.пед.н., доц. 

Чубрей О.С. 

к.геогр.н., 

асист. Ходан 

Г.Д. 

к.геогр.н., 

асист. Добинда 

І.П. 

073 «Менеджмент», 

ОП «Менеджмент 

туристичної 

індустрії» 

к.с/г.н., доц. 

Данілова О.М. 

к.екон.н., доц. 

Підгірна В.Н. 

к.геогр.н., 

асист. 

Паламарюк 

М.Ю. 

103 «Науки про 

Землю», 

ОП 

«Гідрометеорологія», 

ОП «Гідрологія» 

д.геогр.н., проф. 

Ющенко Ю.С. 

к.геогр.н., доц. 

Паланичко О.В. 

зав. лаб. 

Кураєва Н.В. 



106 «Географія», 

ОП «Регіональний 

розвиток і 

просторове 

планування», 

ОП «Географія» 

 

д.геогр.н., доц. 

Костащук І.І. 

 
 

к.геогр.н., доц. 

Холявчук Д.І. 

 

к.геогр.н., доц. 

Заблотовська 

Н.В. 
 

к.геогр.н., доц. 

Вацеба В.Я. 

 

к.геогр.н., 

асист. Джаман 

Я.В. 

 

зав. лаб. 
Шелест О.Б. 

193 «Геодезія та 

землеустрій», 

ОП «Геодезія та 

землеустрій»» 

д.геогр.н., проф. 

Сухий П.О. 
к.геогр.н., доц. 

Білокриницький 

С.М. 

к.геогр.н., доц. 

Дарчук К.В. 

242 «Туризм» 

 

д.геогр.н., доц. 

Король О.Д. 

д.геогр.н., доц. 

Бучко Ж.І. 
ст. лаб. Морар 

А.В. 

методичні комісії кафедр 

географії України та 

регіоналістики 

д.геогр.н., доц. 

Костащук І.І. 

к.геогр.н., доц. 

Заблотовська 

Н.В. 

асп. Білоус 

Ю.О. 

географії та 

менеджменту 

туризму 

д.геогр.н., доц. 

Король О.Д. 

к.геогр.н., доц. 

Круль Г.Я. 
ст. лаб. Морар 

А.В. 

геодезії, картографії 

та управління 

територіями 

к.геогр.н., доц. 

Білокриницький 

С.М. 

к.геогр.н., доц. 

Дарчук К.В. 

ст.лаб. Сендзік 

Ю.І. 

гідрометеорології та 
водних ресурсів 

д.геогр.н., проф. 
Ющенко Ю.С. 

к.геогр.н., доц. 
Паланичко О.В. 

зав. лаб. 
Кураєва Н.В. 

економічної географії 

та екологічного 

менеджменту 

к.геогр.н., доц. 

Вацеба В.Я. 

к.геогр.н., 

асист. Ємчук 

Т.В. 

зав. лаб. 

Шелест О.Б. 

соціальної географії 

та рекреаційного 

природокористування 

д.геогр.н., проф. 

Кілінська К.Й. 

д.геогр.н., доц. 

Скутар Т.Д. 

к.геогр.н., 

асист. Смик 

О.С. 

фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії 

д.геогр.н., проф. 

Рідуш Б.Т. 
к.геогр.н., доц. 

Холявчук Д.І. 

к.геогр.н., 

асист. Добинда 

І.П. 
 

 

 
 

2 питання 

СЛУХАЛИ: про рекомендації до затвердження гарантів освітніх програм 

географічного факультету: 



- ОПП «Менеджмент   туристичної   індустрії»   за   спеціальністю   073 

«Менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ‒ к.екон.н., доц. Підгірна В.Н.; 

- ОПП «Гідрометеорологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ‒ 

к.геогр.н., доц. Пасічник М.Д. 

- ОПП «Географія» за спеціальністю 014.07 «Середня освіта 

(Географія)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти – д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т. 

- ОНП «Географія» за спеціальністю 106 «Географія» для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – д.геогр.н., проф. 

Руденко В.П. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді географічного факультету 

затвердити гарантів освітньо-професійних програм «Менеджмент 

туристичної     індустрії»     за     спеціальністю     073     «Менеджмент»     та 

«Гідрометеорологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Географія» за 

спеціальністю 014.07 «Середня освіта (Географія)» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-наукової програми «Географія» 

за спеціальністю 106 «Географія» для здобувачів третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: про зміни у робочих навчальних планах освітньо-професійних 

програм географічного факультету на 2021-2022 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: гаранти освітньо-професійних програм к.геогр.н., доц. 

Холявчук Д.І., д.геогр.н., доц. Костащук І.І., д.геогр.н., доц. Заячук М.Д., 

к.геогр.н., доц. Білокриницький С.М., д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І., к.геогр.н., 

доц. Пасічник М.Д., д.геогр.н., проф. Ющенко Ю.С., к.іст.н., доц. Чубрей 

О.С., д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т., д.геогр.н., доц. Король О.Д., д.геогр.н., 

проф. Кілінська К.Й., голова навчально-методичної комісії спеціальності 073 

«Менеджмент» к.с/г.н., доц. Данілова та голова методичної комісії кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту к.геогр.н., доц. Вацеба 

В.Я. географічного факультету про внесені зміни у робочі навчальні плани на 

2021-2022 н.р. (Таблиці пропозицій та результати внесених змін додаються). 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Вченій раді географічного факультету 

затвердити зміни до робочих навчальних планів освітньо-професійних 

програм «Географія» (за спеціальністю 106 «Географія»), «Регіональний 

розвиток і просторове планування», «Менеджмент туристичної індустрії», 



 



Зміни до ОПП «Географія» спеціальності 106 «Географія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 

 

1) внести зміни до переліку освітніх компонент нормативного циклу: 

1. Тематичну картографію збільшити з 4 до 5 кредитів; 

2. Вивести Суспільну географію з 8 семестру на 1 і перейменувати на Основи суспільної географії; 

3. Вилучити курсову роботу у 8 семестрі та запровадити кваліфікаційну роботу (6 кредитів). Відповідно зменшити на 1 кредит Рекреаційну 

географію, Основи раціонального природокористування та Охорони природи, Основи регіоналістики; 

4. Перейменувати «ГІС» на «Географічні інформаційні системи та математичні методи обробки географічних даних». 

2) внести зміни до освітніх компонент вибіркового циклу: 

1. Вступ до фізичної географії або Вступ до географії України або Вступ до економічної географії або Фізичне виховання замінити на 

вибіркові компоненти Релігієзнавство; Демократія: від теорії до практики; Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського циклу; 

2. Методи експедиційних досліджень (ф/г або е/г або регіональних) змінити на Методи регіональних географічних досліджень і вивести з 1 

семестру у 8 семестр. 

3. Українознавчі студії замінити на Геологію та тектоніку України зі зменшенням з 4 до 3 кредитів; 

4. Обробку результатів наукових ф/г, е/г, регіональних досліджень замінити на Менеджмент ПОД; Оцінку ПРП зі зменшенням кредитів 

останньої з 4 до 3; 

5. Краєзнавство або Регіональний суспільно-географічний аналіз замінити на Краєзнавство; Прикладне ландшафтознавство з переведенням 

заліку в іспит; 

6. Основи фізики Землі або Економіка і географія природокористування замінити на Основи фізики Землі або Основи ландшафтної екології 

зі зменшенням з 4 до 3 кредитів  та переведення іспиту в залік; 

7. Основи ландшафтної екології або Географічні аспекти глобальних проблем людства або географія с/г замінити на Географічні аспекти 

глобальних проблем людства, Організацію науково-дослідної роботи; 

8. Прикладне ландшафтознавство або Географію логістики або Розміщення продуктивних сил України замінити на Географію культур і 

релігій, Географічне країнознавство; 

9. Соціальну екологію або Географію міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції України замінити на Географію міжнародних 

відносин та євроінтеграції України і Стратегічне просторове планування; 

10. Прикладну фізичну географію і Основи економічної географії або ТЕОВ виробництва замінити на ТЕО виробництва; Енвайронментальну 

географію; 

11. Політичну географію та геополітику України замінити на Політичну географію та геополітику України; Перцепційну географію зі 

зменшенням з 4 до 3 кредитів; 

12. Конструктивну географію або Територіальні системи розселення замінити на Територіальні системи розселення; Географію людського 

розвитку регіонів України; 

13. Регіональну геоморфологію замінити на Регіональну геоморфологію Європи зі зменшенням з 4 до 3 кредитів. 

3) До блоку суспільного спрямування ввести додаткові дисципліни: Основи моніторингу, Основи географічного прогнозування (3 кредити, залік), 

Географію будівельної індустрії України та Географію сільського господарства світу (4 кредити , залік); Теоретичні основи сучасної економічної 

географії (3 кредити). До блоків регіонального спрямування ввести Основи стійкого (збалансованого) розвитку України (3 кредити), Методи 

урбаністичних досліджень (3 кредити), Вступ до географії України (3 кредити), Соціологію міст (3 кредити). 



Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Регіональний розвиток і просторове планування» 

спеціальності 106 «Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Частина ОПП, 

яка оновлюється 

Чинна редакція ОПП, 

2020 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 2021 р. зацікавлена сторона 

(автор) 

результати розгляду пропозиції 

Цикл обов’язкових 

навчальних 

дисциплін 

«Географія ґрунтів з 

основами ґрунтознавства» 

«Земельні ресурси та 

розвиток агробізнесу» 

здобувачі вищої освіти; 

робоча група 

Змінено навчальну дисципліну 

Цикл обов’язкових 

навчальних 

дисциплін 

«Вступ до територіального 

планування» 

«Основи територіального 

планування» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл обов’язкових 

навчальних 

дисциплін 

«Географічні інформаційні 

системи» 

«Географічні 

інформаційні системи та 

математичні методи 

обробки географічних 

даних» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл обов’язкових 

навчальних 

дисциплін 

«Географічні аспекти 

глобальних проблем 

людства» 

«Правові основи 

географічного 

менеджменту» 

Гарант освітньої програми, 

робоча група 

Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів. 

Курс «Географічні аспекти 

глобальних проблем людства» 

перенесено у цикл вибіркових 

дисциплін 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

1) Геолого- 

геоморфологічна практика 

2) Ґрунтознавча практика 

3) Гідрологічна практика 

2 кредити 

Професійно-орієнтована 

навчальна оглядова 

практика 

2 кредити 

робоча група Враховано із збереженням 

кількості кредитів 



Обов’язкові освітні 

компоненти 

1) Загально-географічна 

практика 

2) Метеорологічна 

практика 

3) Ландшафтна практика 

3,4 кредити 

Професійно-орієнтована 

навчальна практика 

3 кредити 

робоча група Враховано із зменшенням 

кредитів із 3,4 до 3 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

Навчальна практика з 

геоінформаційних 

технологій 

2,6 кредитів 

Навчальна практика з 

геоінформаційних 

технологій 

3 кредити 

робоча група Враховано із збільшенням 

кредитів із 2,6 до 3 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

Не передбачено Кваліфікаційна робота Гарант освітньої програми, 

робоча група 

Враховано. Виділено 6 кредитів, 

шляхом зменшення їх в 

навчальних дисциплінах 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Географія релігій» «Географічні аспекти 

глобальних проблем 

людства» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Географія культури» «Етнокультурний 

потенціал розвитку 

регіонів» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Математичні методи 

обробки даних» 

«Формування 

географічних 

інформаційних баз даних» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Основи географічного 

менеджменту» 

«Основи менеджменту» робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Основи географічного 

маркетингу» 

«Маркетинг з основами 

геомаркетингу» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 



Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Соціально-економічна 

картографія» 

«Управління 

регіональними 

проєктами» 

Горбатюк О.В., голова 

Рукшинської сільської 

територіальної громади, 

робоча група 

Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Основи економічних 

знань» 

«Соціально-економічна 

картографія» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Етнологія Карпато- 

Подільського регіону» 

«Сільський зелений 

туризм регіонів України» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Міський туризм Карпато- 

Подільського регіону» 

«Міський туризм регіонів 

України» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

Не передбачено У вибірковому блоці 

передбачити вибір однієї 

дисципліни із каталогу 

курсів вибіркових 

дисциплін університету 

Рекомендації до складання 

робочих навчальних 

планів, каталог курсів 

вибіркових дисциплін 

університету 

Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Географічне 

країнознавство» 

«Транскордонне 

співробітництво регіонів 

України» 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

«Фізична географія 

материків та океанів» 

6 кредитів 

«Фізична географія 

материків та океанів» 

4 кредити 

робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

зменшенням кількості кредитів 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

Не передбачено «Просторове планування 

транскордонних 

регіональних систем» 

робоча група Враховано із виділенням 3 

кредитів та формою підсумкового 

контрою –залік 

Цикл вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

«Вступ до педагогічної 

спеціальності» 

«Вступ до спеціальності» робоча група Враховано із збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 



Таблиця пропозицій до ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності 106 «Географія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

№ з/п існуюча редакція зміст пропозиції пропонована редакція 

1 Блок вибору №4 (обов’язковий вибір 4 кредити, 

один предмет) 

- Географічна децентралізація 

- Суспільно-географічна периферія 

- Основи просторового планування. 

Обов’язкові компоненти ОП Географія 
України в міжнародному просторі. 4 кредити 

перенесення навчальної дисципліни 

«Основи просторового 

планування» з вибіркового блоку 

до обов'язкового 

Блок вибору №4 (обов’язковий вибір 4 

кредити, один предмет) 

- Географічна децентралізація 

- Суспільно-географічна периферія 

- Географія України в міжнародному 

просторі. 

Обов’язкові компоненти ОП Основи 

просторового планування. 4 кредити 

2 Обов’язкові компоненти ОП: 

ППО 1 Прикладні ГІС, 5 кредитів 

ППО 6 Моделювання й прогнозування 

розвитку регіонів України, 4 кредити 

внесення навчальної дисципліни 

«Іноземна мова для управлінців» 

до навчального плану освітньої 

програми 

Обов’язкові компоненти ОП: 

ППО 1 Іноземна мова для управлінців, 4 

кредити 

ППО 6 Моделювання й прогнозування 

розвитку регіонів України, 5 кредитів 



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

спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Частина 

ОПП, яка 

оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2017 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Технологія 

туристичної діяльності» 

6 кред., екзамен 

Запропоновано: включити ОК 

«Технологія туристичної діяльності» 

для посилення унікальності ОП. 

Назаров О. О. – співвласник мережі 

ресторанів «OZZY”, “Yoki”, «П'яте 

підземелля». Протокол №2 засідання 

проектної групи від 04 березня 2021 р. 

Враховано: до переліку 

обов’язкових навчальних 

дисциплін включено ОК 

«Технологія туристичної 
діяльності», 

6 кредитів, екзамен. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Правові основи 

господарської 

діяльності» 

3 кред., залік 

Запропоновано: включити ОК 

«Правові основи господарської 

діяльності» для посилення 

забезпечення СК.13 передбаченої 

Стандартом спеціальності. Доц. 

Підгірна В.Н - член проектної групи 

ОП. Протокол № 9 засідання кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту від 16 березня 2021 р. 

Враховано: до переліку 

обов’язкових навчальних 

дисциплін включено ОК «Правові 

основи господарської 

діяльності», 

3 кред., залік 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Психологія бізнесу в 

туристичній 

діяльності» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано: включити ОК 

«Психологія бізнесу в туристичній 

діяльності» для посилення 

забезпечення СК.14 передбаченої 

Стандартом спеціальності. Доц. 

Данілова О.М. - член проектної групи 

ОП. Протокол № 9 засідання кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту від 16 березня 2021 р. 

Враховано: до переліку 

обов’язкових навчальних 

дисциплін включено ОК 

«Психологія бізнесу в 

туристичній діяльності», 

4 кред., екзамен 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Вибірковий блок: 

«Ресурсний 

менеджмент в 

туризмі» 

3 кред., залік 

«Менеджмент 

туристичних ресурсів» 

6 кред., екзамен 

Запропоновано: перенести ОК 

«Ресурсний менеджмент в туризмі» із 

уточненням назви «Менеджмент 

туристичних ресурсів» із вибіркових до 

обов’язкових освітніх компонентів для 

посилення унікальності ОП. 

Брижак П.М. - радник голови 

Чернівецької обласної ради. Вхідний № 

234 від 23.03.2021 р. (географічний 

факультет) 

Враховано. Перенести із 

вибіркових ОК у обов’язкові ОК із 

уточненням назви «Менеджмент 

туристичних ресурсів» та зі 

зміною форми підсумкового 

контролю та 

кількості кредитів, 

6 кред., екзамен. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Вибірковий блок: 

«ГІС технології у 

менеджменті» 

7 кред., залік 

«ГІС технології у 

менеджменті» 

5 кред., залік 

Запропоновано: перенести ОК «ГІС 

технології у менеджменті» 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 «ГІС 

технології у менеджменті» із 

вибіркових ОК у обов’язкові ОК зі 

зменшенням кількості кредитів 

без зміни форми підсумкового 

контролю із деталізацією 

компетентностей, 

5 кред., залік. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Історія економіки 

та економічної 

думки» 

3 кредити, залік 

«Менеджмент 

підприємств 

туристичної індустрії» 

4 кред., залік 

Запропоновано: замінити ОК «Історія 

економіки та економічної думки» на 

ОК «Менеджмент підприємств 

туристичної індустрії» для посилення 

унікальності ОП. Академічна спільнота 

кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту. Протокол 

№ 9 засідання кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту 

від 16 березня 2021 р. 

Враховано: замінено на 

«Менеджмент підприємств 
туристичної індустрії» із 

збільшенням кількості кредитів 

без зміни форми підсумкового 

контролю, 

4 кред., залік. 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Економіка 

підприємства» 

(5 кред., екзамен), 

«Фінанси 

підприємств» 

(5 кред., екзамен) 

«Економіка та фінанси 

туристичних 

підприємств» 

Запропоновано: об’єднати обов’язкові 

ОК із акцентуванням уваги на 

професійному спрямуванні та 

включенням «Фінансів підприємств» 

окремим навчальним елементом до 

навчальної дисципліни «Економіка та 

фінанси туристичних підприємств». 

Академічна спільнота кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту. Протокол № 9 від 16 

березня 2021 р. 

Враховано: об’єднано курси під 

назвою «Економіка та фінанси 

туристичних підприємств» зі 

зменшенням кількості кредитів та 

формою підсумкового контролю 

екзамен, 

5 кред., екзамен. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Теорія організації» 

(4 кред., екзамен) 

«Організаційні 

структури управління в 

туристичній 

діяльності» 

Запропоновано: замінити ОК «Теорія 

організації» на ОК «Організаційні 

структури управління в туристичній 

діяльності» з акцентуванням на 

професійному спрямуванні. 

Рудейчук Руслан – керівник готельного 

комплексу «Карпати-Мигове». 

Протокол №2 засідання проектної 

групи від 04 березня 2021 р. 

Враховано: здійснено заміну на 

ОК «Організаційні структури 

управління в туристичній 

діяльності»» зі збереженням 
кількості кредитів і зміною форми 

підсумкового контролю, 

4 кред., залік 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародна 

економіка» 

(5 кред., екзамен) 

«Зовнішньоекономіч 

на діяльність 

підприємства» 

(5 кред., екзамен) 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність 

підприємства» 

Запропоновано: об’єднати ОК та 

включити навчальним елементом 

«Міжнародну економіку» до ОК 

«Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», так як окремі теми по 

даних дисциплінах є інтегровані. 

Академічна спільнота кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту, протокол № 9 від 16 

березня 2021 р. 

Враховано: здійснено об’єднання 

курсів під назвою 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства» із 

зміною кількості кредитів та 

збереженням форми підсумкового 

контролю, 

5 кред., екзамен. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Адміністративний 

менеджмент» 

(4,5 кред., екзамен) 

«Адміністративний 

менеджмент в туризмі» 

Запропоновано: змінити назву ОК для 

посилення професійного спрямування 

курсу. 

Руденко С.В. – депутат Чернівецької 

Враховано: змінено назву ОК на 

«Адміністративний менеджмент 

в туризмі» зі зменшенням 

кількості кредитів з 4,5 до 4 та без 



   міської ради. Вхідний № 235 від 

25.03.2021 р. (географічний факультет) 

зміни форми підсумкового 

контролю, 

4 кред., екзамен. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Управління 

інноваціями» 

(3,5 кред., екзамен) 

«Управління 

інноваціями в галузі 

туризму» 

Запропоновано: змінити назву ОК для 

посилення професійного спрямування 

курсу. 

Брижак П.М.- радник голови 

Чернівецької обласної ради. Вхідний № 

234 від 23.03.2021 р.(географічний 

факультет) 

Враховано: змінено назву ОК на 

«Управління інноваціями в 

галузі туризму» зі збільшенням 

кількості кредитів з 3,5 до 5 та без 

зміни форми підсумкового 

контролю, 

5 кред., екзамен. 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Інформатика», 

«Теорія ймовірності 

та математична 

статистика», 

«Економетрика» 

«Інформатика»/ 

«Теорія ймовірності та 

математична 

статистика»/«Економет 

рика» 

Запропоновано: перенести у блок 

вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої 

освіти, що навчаються за ОП. 

Протокол №2 засідання проектної 

групи від 04 березня 2021 р. 

Враховано: перенесено 

обов’язкові ОК у блок вибіркових 

освітніх компонент, 

4 кред., залік. 

Вибіркові 

освітні 

компоненти 

«Основи 

менеджменту 

сільського туризму» 

5 кред., залік 

«Організація 

туристичного бізнесу» 

Запропоновано: змінити назву ОК на 

«Організація туристичної діяльності». 

Академічна спільнота кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту протокол № 9 від 16 

березня 2021 р. 

Враховано: змінено назву ОК на 

«Організація туристичного 

бізнесу» із зменшенням кількості 
кредитів з 5,5 до 4, без зміни 

форми підсумкового контролю, 

4 кред., залік. 

Вибіркові 

освітні 

компоненти 

«Основи 

екскурсознавства» 

6 кред., залік 

«Організацію 

екскурсійної 

діяльності» 

Запропоновано: змінити назву ОК на 

«Організацію екскурсійної діяльності» 

як більш повного за охопленням усіх 

складових організації екскурсійної 

діяльності . Лелюк О.В. – Голова ГО 

«Асоціація працівників туристичного 

супроводу Буковини» Протокол №2 

засідання проектної групи від 04 

березня 2021 р. 

Враховано: змінено назву ОК на 

«Організацію екскурсійної 

діяльності», зі збереженням 

кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю, 

6 кред., залік. 

Вибіркові 

освітні 
«Маркетинговий 

менеджмент в 

«Маркетинг в туризмі» Запропоновано: змінити назву ОК на 

«Маркетинг в туризмі» Запропоновано 

Враховано: змінено назву ОК на 

«Маркетинг в туризмі» зі зміною 



компоненти туризмі» 

3,5 кред., залік 

 академічною спільнотою кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту. Протокол № 9 від 16 

березня 2021 р. 

форми підсумкового контролю та 

збільшенням кількості кредитів з 

3,5 до 4, 

4 кред., екзамен. 

Вибіркові 

освітні 

компоненти 

Районне планування 

рекреаційно- 

туристичних зон 

3 кред., залік 

Стратегія розвитку 

туристичного 

потенціалу 

Запропоновано: замінити вибірковий 

ОК «Районне планування рекреаційно- 

туристичних зон» на «Стратегія 

розвитку туристичного потенціалу». 

Здобувачі вищої освіти за ОП. 

Протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Враховано: замінено ОК на 

«Стратегія розвитку 

туристичного потенціалу» зі 

збільшенням кількості кредитів з 3 

до 4 та збереженням форми 

підсумкового контролю 

4 кред., залік. 

Вибіркові 

освітні 

компоненти 

 Тренінг курс 

«Створення 

туристичного 

підприємства» / Тренінг 

курс «Створення 

власного бізнесу» / 

Тренінг курс 

«Автоматизація 

діяльності 

туристичного 

підприємства» 

Запропоновано: ввести нові курси для 

посилення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Стейкхолдери, здобувачі вищої освіти 

за ОП. Протокол №2 засідання 

проектної групи від 04 березня 2021 р. 

Враховано: введено тренінгові 

курси: Створення туристичного 

підприємства» / Тренінг курс 

«Створення власного бізнесу» / 

Тренінг курс «Автоматизація 

діяльності туристичного 

підприємства, 

4 кред., залік. 

Вибіркові 

освітні 

компоненти 

1) Географія ПРП 

України/ Географія 

туристичних ресурсів 

2) Системний аналіз в 

туристичній 

діяльності/ 

Економічна і 

соціальна екологія; 

3) Планування 

туристичної 

діяльності 

підприємств/ Основи 

1) Географія ПРП 

України / Географія 

туристичних ресурсів / 

Туристична 

інфраструктура 

Карпатського регіону; 

2) Системний аналіз в 

туристичній діяльності / 

Економічна і соціальна 

екологія / Управління 

сталим розвитком 

туризму; 

Запропоновано: доповнити групи 

вибіркових дисциплін. 

Стейкхолдери в процесі обговорення 

освітньої програми. Протокол №2 

засідання проектної групи від 04 

березня 2021 р. 

Враховано: доповнено групи 

вибіркових дисциплін. 



 бізнес планування в 

менеджменті; 

4) Організація 

туристичної 

діяльності/ Вступ до 

спеціальності; 

5) Основи 

екскурсознавства / 

Менеджмент 

музейної справи; 

6) Менеджмент 

лісорекреаційної 

діяльності / 

Управління 

санаторно-курортною 

справою; 

7) Менеджмент 

індустрії 

міжнародного 

туризму / Стандарти 

та сертифікація 

туристичних послуг; 

8) Основи 

менеджменту 

сільського туризму / 

Менеджмент 

подієвого туризму; 

9) Маркетинговий 

менеджмент в туризмі 

/ Рекламний 

менеджмент в 

туризмі; 

10) Менеджмент 

готельно-ресторанних 

послуг / Менеджмент 

сфери послуг; 

3) Планування 

туристичної діяльності 

підприємств / Основи 

бізнес планування в 

менеджменті / 

Проектний менеджмент; 

4) Організація 

туристичного бізнесу / 

Вступ до спеціальності / 

Туроперейтинг; 

5) Організація 

екскурсійної діяльності / 

Туристичне 

країнознавство / Музейна 

справа; 

6) Менеджмент 

лісорекреаційних 

ресурсів /Управління 

санаторно-курортною 

справою / Рекреологія; 

7) Менеджмент індустрії 

міжнародного туризму / 

Крос-культурний 

менеджмент / 

Організація 

транспортних послуг; 

8) Менеджмент 

сільського туризму в 

Україні та на Буковині / 

Менеджмент подієвого 

туризму / Екологічний 

туризм та геотуризм; 

9) Маркетинг в туризмі / 

Рекламний менеджмент в 

туризмі / Імеджеологія та 

РR в туризмі; 

  



 11) Ресурсний 

менеджмент у туризмі 

/ Районне планування 

рекреаційно- 

туристичних зон 

10) Менеджмент 

готельно-ресторанних 

послуг / Менеджмент 

сфери послуг / Стандарти 

та сертифікація 

туристичних послуг; 

11) Кризис-менеджмент в 

туризмі / Стратегія 

розвитку туристичного 

потенціалу / Стратегія 

розвитку туристичного 

підприємства 

  



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

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

 

Частин 

ОПП, яка 

оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП, 2020 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду 

пропозиції 

Обов’язкові «Управління «Система місцевого Запропоновано: перенести ОК Враховано: перенесено у блок 

освітні туристичною управління туристично- «Управління туристичною діяльністю» вибіркових освітніх компонент: 

компоненти діяльністю» рекреаційною у блок вибіркових дисциплін. «Система місцевого 
 (4 кред., екзамен) діяльністю»/ Здобувачі вищої освіти, що навчаються управління туристично- 
  «Управління за ОП. рекреаційною діяльністю»/ 
  туристичною Протокол №2 засідання проектної «Управління туристичною 
  діяльністю»/ групи від 04 березня 2021 року діяльністю»/ «Туристична 
  «Туристична політика»  політика» зі зменшенням 
    кількості кредитів з 4 до 3 та 
    збереженням форми 
    підсумкового контролю. 

    (3 кред., екзамен) 

Обов’язкові  «Самоменеджмент та Запропоновано: включити ОК Враховано: до переліку 

освітні соціальна «Самоменеджмент та соціальна обов’язкових навчальних 

компоненти відповідальність» відповідальність» для посилення дисциплін включено ОК 
  забезпечення ЗК4, ЗК5, передбачених «Самоменеджмент та 
  Стандартом спеціальності. соціальна відповідальність», 
  Доц. Підгірна В.Н - член проектної (4 кред., екзамен) 
  групи ОП.  

  Протокол № 9 засідання кафедри  

  економічної географії та екологічного  

  менеджменту від 16 березня 2021 року  

Обов’язкові «Методологія і «Методологія і Запропоновано: змінити назву ОК на Враховано: змінено назву ОК 

освітні організація наукових організація наукових «Методологія і організація наукових на «Методологія і організація 

компоненти досліджень в досліджень» досліджень» наукових досліджень». 

 туристичній  Протокол № 9 засідання кафедри (4 кред., залік) 



 діяльності» 

(4 кред., залік) 

 економічної географії та екологічного 

менеджменту від 16 березня 2021 року 

 

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 академічною 

спільнотою кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту 

протокол № 9 від 16 березня 2021 року 

Враховано: змінено назву ОК на 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» зі 

збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

(4 кред., екзамен) 

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 

національного та регіонального 

туризму» 

для посилення унікальності ОП 

Руденко С.В. – депутат Чернівецької 

міської ради. 

Вхідний № 235 від 25.03.2021 р. 

(географічний факультет) 

Враховано: замінено на ОК 

«Стратегії розвитку 

національного та 

регіонального туризму» зі 

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 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 

Враховано: об’єднано курси під 

назвою «Управління 

туристичною діяльністю» без 

зміни кількості кредитів та 

форми підсумкового 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 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. 

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) 



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» 

(3 кред., екзамен) 

«Система місцевого 

управління туристично- 

рекреаційною 

діяльністю»/ «Управління 

туристичною діяльністю»/ 

«Туристична політика» 

Доповнити групу вибіркових дисциплін 

курсом «Туристична політика». 

Запропоновано академічною 

спільнотою кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту 

протокол № 9 від 16 березня 2021 року 

Враховано: доповнено групу 

вибіркових, введено новий курс 

«Туристична політика» 

збережено форму підсумкового 

контролю та кількість кредитів 

(3 кред., екзамен) 

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 

«Менеджмент 

туристично- 

рекреаційного 

«Менеджмент 

туристично-рекреаційного 

водокористування»/ 

Доповнити групу вибіркових дисциплін 

курсом «Управління сталим розвитком 

туристичної галузі» 

Враховано: доповнено групу 

вибіркових дисциплін, введено 

новий курс «Управління 



дисциплін водокористування»/ 

«Ліцензування 

туристичної 

діяльності» 

(4 кред., залік) 

«Ліцензування 

туристичної діяльності» / 

«Управління сталим 

розвитком туристичної 

галузі» 

Академічна спільнота кафедри 

економічної географії та екологічного 

менеджменту 

протокол № 9 від 16 березня 2021 року 

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) 



Таблиця пропозицій та результати внесених змін до навчального плану для студентів 1-4 курсів 

ОП «Гідрометеорологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Частина 

навчального 

плану, яка 

оновлюється 

 

Чинна редакція навчального 

плану 

Пропозиція змін 

 

до навчального плану 
зацікавлена сторона 

(автор) 

результати розгляду 

пропозиції 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

1 курс 
(НП 2020 р.) 

 

«Актуальні питання історії та 

культури України» 

4 кред., екзамен 

 
«Актуальні питання історії та 

культури України» 

Рекомендації до 

складання навчальних 

планів на 2021-2022 

н.р. 

 
Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 4,0 до 3,0 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

1 курс 

(НП 2020 р.) 

 
 

«Основи геохімії та гідрохімії» 

2 сем., екзамен 

 
 

«Основи геохімії та гідрохімії» 

2 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості кредитів з 5,0 до 6,0, 

збільшенням кількості 

лекційних годин з 30 до 45, 

зменшенням кількості 

лабораторних годин з 30 до 15 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

2 курс 

(НП 2020 р.) 

 
«Основи динаміки атмосфери та 

гідросфери» 

3-4 сем, екзамен 

 
«Основи динаміки атмосфери та 

гідросфери» 

3-4 сем, екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості лекційних годин з 60 

до 45, кількості практичних 

годин з 60 до 45 

(3 семестр – 30/30, 4 семестр – 

15/15) 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

 
 

«Кліматологія» 

5 сем., екзамен 

 
 

«Кліматологія» 

5 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 

Враховано зі збільшенням 

кількості лекційних годин з 15 

до 30 та зменшенням кількості 

лабораторних годин з 30 до 15 

 

Обов’язкові 
навчальні 

дисципліни 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

 

 
«Загальна та річкова гідравліка» 

5-6 сем., екзамен 

 

 
«Загальна та річкова гідравліка» 

5-6 сем., екзамен 

Запропоновано 

роботодавцями та 

стейкхолдерами 

Настюком М.Г., 

Кавулею А.В., 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 
 

Враховано зі збільшенням 

кількості лекційних годин з 30 

до 60 



 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

 

 
«Гідрологія гірських областей» 

6 сем., залік 

 

 
«Гідрологія гірських областей» 

6 сем., екзамен 

Запропоновано 

стейкхолдерами та 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 
 

Враховано зі зміною форми 

підсумкового контролю на 

екзамен 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

4 курс 

(НП 2017 р.) 

 

«Водні ресурси, їх 

використання і правові питання 

використання», 

7 сем., екзамен 

 

«Водні ресурси, їх 

використання і правові питання 

використання», 

8 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 
 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 7 семестру у 8 

Дисципліни 

вільного вибору 

2 курс 

(НП 2020 р.) 

ЗПВ2 

Блок вибору №2 

«Фізичне виховання ІІ» або 
«Громадське здоров’я та 

медицина порятунку» або 

«Релігієзнавство» або 

«Демократія» від теорії до 

практики» 

4 сем., залік 

 

«Фізичне виховання ІІ» або 

«Релігієзнавство» або 

«Демократія» від теорії до 

практики» 

4 сем., залік 

 
Рекомендації до 

складання навчальних 

планів на 2021-2022 

н.р. 

 
 

Враховано зі зменшенням 

кількості вибіркових 

дисциплін з 4 до 3 

Дисципліни 

вільного вибору 

2 курс 

(НП 2020 року) 

ППВ3 

Блок вибору №5 

(НП 2017 р.) 

 
 

«Гідрологія підземних вод» або 

«Вчення про стік», 

4 сем., залік 

 
 

«Гідрологія підземних вод» або 

«Вчення про стік», 

4 сем., залік 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 
Враховано зі збільшенням 

кількості лекційних годин з 15 

до 30 та зменшенням кількості 

практичних годин з 30 до 15 

 

Дисципліни 

вільного вибору 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

«Основи математичного 

моделювання і прогнозування 

гідрометеорологічних процесів» 

або «Практикум з гідрології», 

5 сем., екзамен 

«Основи математичного 

моделювання і прогнозування 

гідрометеорологічних процесів» 

або «Практикум з гідрології», 

6 сем., екзамен 

Запропоновано 
колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 
 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 5 семестру у 6 

Дисципліни 

вільного вибору 

3 курс 
(НП 2017 р.) 

«Гідрологія озер та 

водосховищ» або «Вчення про 

поверхневі водойми суходолу», 
6 сем., екзамен 

«Гідрологія озер та 

водосховищ» або «Вчення про 

поверхневі водойми суходолу», 
5 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 
водних ресурсів, 

 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 6 семестру у 5 



   протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 

Дисципліни 

вільного вибору 

3 курс 

(НП 2017 р. 

 
«Іноземна мова», 

5 сем., залік 

«Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням)» або 

«Дисципліна з каталогу курсів 

ЧНУ імені Ю. Федьковича» 

5 сем., залік 

Рекомендації до 

складання навчальних 

планів на 2021-2022 

н.р. 

Враховано та доповнено назву 

дисципліни на «Іноземна мова 

(за проф. спрямуванням)», 

додано Каталог курсів ЧНУ 

 
 

Дисципліни 

вільного вибору 

4 курс 

(НП 2017 р.) 

 
 

«Регіональне використання 

водних ресурсів» або «Основи 

водного господарства України», 

8 сем., екзамен 

«Регіональне використання 

водних ресурсів» або 

«Регіональні аспекти 

глобальних змін клімату», 

7 сем., екзамен 

Запропоновано 

гарантом ОП 

Пасічником М.Д. та 

стейкхолдерами 

Настюком М.Г., 

Кавулею А.В., 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 

 
Враховано з перейменуванням 

дисципліни та перенесенням 

дисциплін з 8 семестру у 7 

 

Дисципліни 

вільного вибору 

4 курс 

(НП 2017 р.) 

 

«Ландшафтна гідрологія» або 

«Гідрологічні аспекти сталого 

розвитку», 

8 сем., залік 

 

«Ландшафтна гідрологія» або 

«Гідрологічні аспекти сталого 

розвитку», 

7 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 
12.04.2021 р. 

 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 8 семестру у 7 та 

зміною форми підсумкового 

контролю 

 
Дисципліни 

вільного вибору 

4 курс 

(НП 2017 р.) 

«Новітні методи 

гідрометеорологічних 

спостережень і охорона праці в 

галузі» або «Правові питання 

гідрометеорологічних 

спостережень», 

8 сем., залік 

«Новітні методи 

гідрометеорологічних 

спостережень і охорона праці в 

галузі» або «Правові питання 

гідрометеорологічних 

спостережень», 

7 сем., залік 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

 

 
Враховано з перенесенням 

дисципліни з 8 семестру у 7 

Дисципліни 

вільного вибору 

4 курс 
(НП 2017 року) 

не було передбачено «Професійна іноземна мова» 

8 сем., залік 

Рекомендації до 

складання навчальних 

планів на 2021-2022 

н.р. 

Враховано та внесено у 8 

семестр 



ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до навчального плану для студентів 2-4 курсу 

спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Частин  
Пропозиція змін 

навчального 

плану, яка 

оновлюється 

Чинна редакція 

навчального плану  

до навчального плану 

 

зацікавлена сторона (автор) 
результати розгляду 

пропозиції 

Обов’язкові «Основи економічних «Підприємництво та Запропоновано гарантом ОП, Враховано зі зміною в назві та 

навчальні знань та методика їх фінансова грамотність» Чубрей О.С., протокол № 9 від без зміни форми підсумкового 

дисципліни викладання» 8 сем., екзамен 16.03.2021 р. контролю 

4 курс 8 сем., екзамен    

(НП 2018 та     

2020 рр.)     

Обов’язкові «Основи географічного «Шкільне географічне Запропоновано гарантом ОП, Віднести у блок вибіркових 

навчальні менеджменту і краєзнавство» Чубрей О.С., протокол № 9 від дисциплін зі зміною форми 

дисципліни маркетингу» 6 сем., екзамен 16.03.2021 р. підсумкового контролю 

3 курс 5 сем, залік    

(НП 2020 р.)     

Дисципліни «Краєзнавство» «Шкільне географічне Запропоновано гарантом ОП, Віднести у блок обов’язкових 

вільного 6 сем., екзамен краєзнавство» Чубрей О.С., протокол № 9 від дисциплін зі зміною форми 

вибору  5 сем., залік 16.03.2021 р. підсумкового контролю 

3 курс     

(НП 2020 р.)     

Дисципліни «Краєзнавство» «Шкільне географічне Запропоновано гарантом ОП, Враховано зі зміною в назві та 

вільного 6 сем., екзамен краєзнавство» Чубрей О.С., протокол № 9 від без зміни форми підсумкового 

вибору  6 сем., екзамен 16.03.2021 р. контролю 

3 курс     

(НП 2018 р.)     



Дисципліни 

вільного 

вибору 

4 курс 

(НП 2018 р.) 

«Професійна іноземна 

мова» 

5 сем., залік 

«Професійна іноземна мова» 

8 сем., залік 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 

н.р. 

Враховано та перенесено з 5 

семестру в 8 семестр без зміни 

форми підсумкового контролю 

Дисципліни 

вільного 

вибору 

3 курс 

(НП 2018 р.) 

«Палеогеографія / 

Менеджмент 

природоохоронної 

діяльності» 

8 сем., залік 

«Палеогеографія / 

Менеджмент 

природоохоронної діяльності» 

5 сем.,  залік 

Запропоновано членами робочої 

групи 

протокол № 14 від 06.04.2021 р. 

Враховано та перенесено з 8 

семестру в 5 семестр без зміни 

форми підсумкового контролю 

Дисципліни 

вільного 

вибору 

студента 

4 курс 

(НП 2018 р.) 

«Прикладна фізична 

географія/основи 

економічної географії» 

7 сем., екзамен 

«Релігієзнавство/Демократія: 

від теорії до практики/ 

вибіркові дисципліни 

загальноуніверситетського 

вибору 

7 сем., екзамен 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 

н.р. 

Враховано та внесено в 7 

семестр 



Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Географія» 

спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

 

Частина 

ОПП, яка 

оновлюється 

 
Чинна редакція ОПП 

2017 р. 

Пропозиція змін 

 

до ОПП 2021 р. 

 

зацікавлена сторона (автор) 
результати розгляду 

пропозиції 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Актуальні питання 

історії та культури 

України» 

4 кред., екзамен 

«Актуальні питання історії та 

культури України» 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 4 до 3 без 

зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Основи 

раціонального 

природокористування 

і охорона природи» 

3 кред., екзамен 

«Основи раціонального 

природокористування і охорона 

природи» 

Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості кредитів з 3 до 4 зі 

зміною форми підсумкового 

контролю на екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Географічні 

інформаційні 

системи» 

5 кред., залік 

Географічні інформаційні системи 

та математичні методи обробки 

даних 

Запропоновано Заячуком М.Д., 

деканом географічного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 4 до 3, зі 

зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Педагогіка з 

основами 

педмайстерності» 

5 кред., залік 

«Педагогіка та майстерність 

управління освітнім процесом» 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Враховано зі зміною в назві та 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Фізична географія 

материків та океанів» 

8 кред., екзамен, 

3-4 семестр 

«Фізична географія материків та 

океанів» 

Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 8 до 3 та 

викладанням лише у 4 семестрі 

без зміни форми підсумкового 

контролю 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Біогеографія» 

4 кред., екзамен 

«Біогеографія з основами екології» Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 4 до 3, зі 

зміною в назві, 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Ландшафтознавство» 

4 кред., екзамен 

«Ландшафтознавство» Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 4 до 3 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Фізична географія 

України» 

4 кред., екзамен 

«Фізична географія України» Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості кредитів з 4 до 5 без 

зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Економічна і 

соціальна географія 

України» 

4 кред., екзамен 

«Економічна і соціальна географія 

України» 

Запропоновано академічною 

спільнотою кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту 

протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості кредитів з 4 до 5 без 

зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Теорія і методологія 

географічної науки» 

4 кред., екзамен 

«Теорія і методологія географічної 

науки» 

Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Курс переведено у вибіркові 

дисципліни зі зменшенням 

кількості кредитів з 4 до 3 зі 

зміною форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Дидактики викладання фізичної 

географії» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано гарантом ОП, 

Чубрей О.С., 

протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Введено новий курс 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Дидактики викладання соціально- 

економічної географії» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано гарантом ОП,. 

Чубрей О.С., 

протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Введено новий курс 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Особливості інклюзивної 

педагогіки в природничих науках» 

3 кред., екзамен 

Запропоновано гарантом ОП, 

Чубрей О.С., 

протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Введено новий курс 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Основи економічних 

знань та методика їх 

викладання» 

4 кред., екзамен 

«Підприємництво і фінансова 

грамотність» 

Запропоновано гарантом ОП, 

Чубрей О.С., 

протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Враховано зі зміною в назві та 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Основи медичних 

знань» 

3 кред., залік 

«Здоров’язбережувальні технології 

та домедична підготовка» 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Враховано зі зміною в назві та 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Технології дистанційного 

навчання та он-лайн сервіси в 

професійній діяльності вчителя 

ЗЗСО» 

5 кред., залік 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Запропоновано Заячуком М.Д., 

деканом географічного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

Введено новий курс 

 

Запропоновано зміни в назві та 

надано обґрунтування на 

викладача 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Загально географічна 

практика» 

6 кред., залік 

2 семестр 

«Професійно зорієнтована та 

загально географічна практики» 

Запропоновано Заячуком М.Д., 

деканом географічного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

Враховано зі зміною в назві та 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Загально географічна 

практика» 

5 кред., залік 

4 семестр 

«Професійно зорієнтована та 

загально географічна практики» 

Запропоновано Заячуком М.Д., 

деканом географічного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

Враховано зі зміною в назві та 

без зміни форми підсумкового 

контролю 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Кваліфікаційна робота 

6 кред., екзамен 

Кваліфікаційна робота 

6 кред., бакалаврська робота 

Запропоновано Заячуком М.Д., 

деканом географічного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

Враховано зі зміною в назві та 

зі зміною форми атестації 

Вибірковий 

блок 

загального 

спрямування 

№1 

 Фізичне виховання 

(за видами спорту) 

3 кред., залік 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Враховано зі зміною у 

вибірковому блоці загального 

спрямування 

Вибірковий 

блок 

загального 

спрямування 

№2 

 Громадське здоров'я та медицина 

порятунку / Релігієзнавство / 

Демократія: від теорії до практики 

/ Вибіркова дисципліна із 

загальноуніверситетського списку 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Враховано зі зміною у 

вибірковому блоці загального 

спрямування 

Вибірковий 

блок 

професійного 

спрямування 

№ 3 

 Риторична культура вчителя ЗЗСО 

3 кред., залік 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Враховано зі зміною у 

вибірковому блоці 

професійного спрямування 



Вибірковий 

блок 

професійного 

спрямування 

№ 3 

 1. Система підготовки майбутніх 

вчителів географії на засадах 

компетентнісного підходу/ 

Професійний розвиток вчителя: 

сучасні аспекти 

2. Методика навчання 

природознавства / Шкільне 

географічне краєзнавство 

3. Позакласна і позашкільна 

робота з географії / Основи 

організації науково-дослідної 

роботи з географії / Методика 

туристично-краєзнавчої роботи в 

школі 

4. Географічні задачі та методика 

їх розв’язання / Інновації у 

шкільній географічній освіті / 

Основи проектного навчання 

географії в сучасній школі 

5. Навчальні екскурсії з географії 

/ Країнознавство в шкільному 

курсі географії / Особливості 

проведення практичних робіт на 

уроках географії 

6. Методика навчання фінансової 

грамотності в ЗЗСО / Національна 

економіка та світове господарство 

в шкільному курсі географії / 

Основи підприємництва 

7. Організація дистанційного 

навчання в ЗЗСО / Технології 

підготовки до ЗНО з географії / 

Сучасні інформаційні технології у 

викладанні географії у ЗЗСО 

Запропоновано стейкхолдерами в 

процесі обговорення освітніх 

програм 

протокол № 9 від 16 березня 2021 р. 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

Введено нові курси, залік 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

Введено нові курси, залік 



Вибірковий 

блок 

природничого 

спрямування 

№ 4 

 1. Практичний курс: «Фізична 

географія материків і океанів» 

2. Краєзнавство / Культурні 

ландшафти / Небезпечні природні 

процеси і явища. 

3. Основи природокористування / 

Геологічне середовище людства 

4. Природно-заповідний фонд / 

Природоохоронна діяльність в 

Україні і світі 

Запропоновано членами академічної 

спільноти кафедри фізичної 

географії, геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14 від 6 квітня 2021 р. 

Введено нові курси, залік 

Введено нові курси, екзамен 

 

Введено нові курси, залік 

 
 

Введено нові курси, залік 

Вибірковий 

блок 

економіко- 

географічного 

спрямування 

№ 5 

 1. Розвиток географічної освіти та 

науки в Україні 

2. Бізнес-планування 

3. Гендерна географія 

4. Населення України та світу 

5. Географічні засади 

раціонального 

природокористування, принципи 

сталого розвитку 

6. Первинний сектор економіки та 

його місце в шкільному курсі 

географії/ Вторинний сектор 

економіки та його місце в 

шкільному курсі географії/ 

Третинний сектор та його місце в 

шкільному курсі географії 

Запропоновано академічною 

спільнотою кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту 

протокол № 9 від 16 березня 2021 

року 

Введено нові курси, залік 

 

Введено нові курси, залік 

Введено нові курси, залік 

Введено нові курси, залік 

Введено нові курси, екзамен 

 

 

Введено нові курси, залік 



Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Географія» 

спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

Частина 

ОПП, яка 

оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2018 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду 

пропозиції 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Соціальна педагогіка Інклюзивна педагогіка Рекомендації до складання 

навчальних планів на 20212022н.р; 

декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладач д.пед.н, 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей 

Олександрою Степанівною 

Географічні основи 

природокористування 

Геоекологічні проблеми 

природокористування 

Проектна група Прийнято 

Основи загальної 

суспільної географії 

Загальні суспільно-географічні 

закономірності світу 

Проектна група Прийнято 

Палеогеографія 

квартеру 

Закономірності розвитку 

географічної оболонки 

Гарант ОПП Прийнято 

 Педагогіка і психологія вищої 

школи 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Прийнято 

Педагогічна практика 

(12 кредитів) 

Педагогічна практика (6 

кредитів) 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р 

Прийнято 

 Асистентська практика (6 

кредитів) 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 н.р 

Прийнято 

 Загальна та 

регіональна 

геодинаміка 

Загальна та регіональна 

геодинаміка 

Переведено у вибіркові компоненти 

ОП 

Прийнято 



Вибіркові 

освітні 

компоненти 

(блок № 1) 

професійного 

спрямування 

 Педагогічний менеджмент Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022 

н.р; декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладачі: д.геогр. 

н., доцентом кафедри географії 

України та регіоналістики 

Костащуком Іваном Івановичем 

та д.пед.н., доцентом кафедри 

економічної географії та 

екологічного менеджменту 

Чубрей Олександрою 

Степанівною 

Лідерство та основи 

партнерської взаємодії в 

освітньому процесі 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022н.р; 

декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладач д.пед.н, 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей 

Олександрою Степанівною 

Партнерство і професійна 

комунікація вчителя географії 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022н.р; 

декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладачі: д.геогр. 

н., доцентом кафедри географії 

України та регіоналістики 

Костащуком Іваном Івановичем 

та к.геогр.н., доц. кафедри 

економічної географії та 

екологічного менеджменту 

Грицку Веронікою 

Степанівною 

Тренінг професійного розвитку 

вчителя 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-2022н.р; 

декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладач д.пед.н, 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей 

Олександрою Степанівною 

Вибіркові 

освітні 

компоненти 

(блок № 2) 

 1. Антропогенне 

ландшафтознавство та 

методика викладання у 

шкільній географії 

Відповідно до інновацій у шкільній 

програмі і тенденцій розвитку 

географічної науки 

Запропоновані членами робочої 

Прийнято 



природничого 

спрямування 

 2. Прикладне 

ландшафтознавство у 

позакласній роботі 

3. Географічні основи 

етногенезу 

4. Візуалізація у викладанні 

географії. 

5. Проєктні технології у 

навчанні географії. 

6. Дослідницька діяльність у 

вивченні географії. 

7. Геомоніторинг та 

фенологічні спостереження в 

природі. 

8. Основи географічних знань в 

початковій школі. 

9. Екологічна безпека в 

шкільній географії. 

10. Геологія та тектоніка 

регіонів світу. 

11. Методика проведення 

практичних робіт геолого- 

геоморфологічного циклу. 

12. Сучасні гіпотези 

формування структури земної 

кори та літосфери і їх 

викладання у шкільній 

географії 

13. Методика сезонних 

спостережень у викладанні 

географії. 

14. Географічні прогнози у 

формуванні оцінно-ціннісного 

компоненту вивчення географії. 

15. Практикум з розділів 

«Атмосфера і клімати Землі» 

групи протокол № 14 від 06.04.2021 

р. 

 



Вибіркові 

освітні 

компоненти 

(блок № 1) 

суспільно- 

географічного 

спрямування 

 1. Геополітика та геоекономіка. 

2. Глобалістика та проблеми 

глобалізації. 

3. Географічні аспекти 

глобальних проблем людства 

4. Рекреаційні ресурси світу. 

5. Конструктивна географія та 

раціональне використання 

природних ресурсів 

6. Історична географія. 

7. Географія культури та релігій 

8. Проблеми географії освіти і 

науки в світі. 

9. Методика викладання 

соціально-економічної 

географії в школі 

Запропоновані членами робочої 

групи протокол № 9 від 16.03.2021 

р. 

Прийнято 



ТАБЛИЦЯ 

пропозицій, що надійшли в ході обговорення змін до ОП «Міжнародний туризм» 

спеціальності 242 «Туризм» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 

 

Пропозиція Автор Результат розгляду 
пропозиції 

1. Змінити деякі предмети в ОП «Міжнародний туризм» 

спеціальності 242 «Туризм» за ОКР бакалавр відповідно до 

зроблених експертами НАЗЯВО зауважень і висловлених в 

ході обговорення побажань. 

Для забезпечення ОК, які безпосередньо формують напрям 

підготовки, за рахунок заміни деяких дисциплін і 

перерозподілу кредитів внести зміни до ОП «Міжнародний 

туризм» спеціальності 242 «Туризм» і додати такі предмети: 

- Міжнародне право; 

- Міжнародна економіка; 

- Географія міжнародного туризму; 

-Країнознавство і туристичне країнознавство 

замінити на Туристичне країнознавство (за регіонами світу) 

по 4 кредити на кожен предмет (Європа, Азія, Африка, 

Австралія і Океанія, Америка). 

Король О.Д., Бучко Ж.І. та Аніпко 

Н.П. 

Засідання проектної групи на 

засіданні кафедри географії та 

менеджменту туризму (Протокол №3 

від 12 жовтня 2020 р.) 

Враховано: змінено і 

додано запропоновані 

предмети. 

2. Для підсилення практичної підготовки, дисципліну 

«Туристичний практикум» розділити на три блоки по 2 

кредити: 

- Екскурсійна справа і туристичний супровід; 

- Готельно-ресторанний практикум; 

- Організація роботи менеджера на туристичному 

підприємстві (ТА і ТО). 

Красовська Олена Юріївна – 

власниця туристичної агенції 

"Гринвіч-Тур" 

Аніпко Наталія Петрівна – 

співзасновниця та менеджерка 

туристичної агенції «Buktravel». 

Засідання проектної групи на 

засіданні кафедри географії та 

менеджменту туризму (Протокол №3 

від 12 жовтня 2020 р.) 

Враховано: 

Дисципліну 

"Туристичний 

практикум" розділено 

на три блоки. 



3. Для забезпечення здобувачами вищої освіти реального 

вибору навчальних дисциплін і формування індивідуальної 

траєкторії навчання викласти нижче наведені вибіркові 

альтернативні дисципліні в такій редакції: 

- Фізична та соціально-економічна географія світу або 

Геодемографія та урбаністика; 

- Друга ділова іноземна мова або Вибіркова дисципліна із 

загальноуніверситетського переліку; 

- Фізичне виховання або Друга ділова іноземна мова або 

Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського 

переліку; 

- Туризмознавство або Основи сфери гостинності; 

- Спортивний туризм або Організація етнотуризму; 

- Курортна справа або Реклама в туризмі; 

- Туристичний практикум або Готельно-ресторанний 

практикум; 

- Web-технології в туризмі або Інноваційні готельно- 

ресторанні технології; 

- Транскордонний туризм або Екологічний та агротуризм; 

- Рекреаційна географія або Світовий ринок послуг 

гостинності; 

- Туристично-краєзнавча робота або Готельна індустрія 

України; 

- Технології продажів у міжнародному туризмі або 

Діяльність туристської самодіяльної організації.; 

Додати як альтернативний третій вибірковий предмет із ОП 
106 – Географія, релевантний до цієї освітньої програми. 

Король О.Д., Бучко Ж.І. та Аніпко 

Н.П. 

Засідання проектної групи на 

засіданні кафедри географії та 

менеджменту туризму (Протокол №3 

від 12 жовтня 2020 р.) 

Враховано: вибрано, 

додано і відредаговано 

вибіркові 

альтернативні 

дисципліни. 

4. Замінити вибіркову «Другу ділову іноземну мову» на 

обов’язкову «Другу професійну іноземну мову». 

Студент 3 курсу Тангер М.М. (318 

гр.) 

Зустріч Гаранта ОП Короля О.Д. зі 

студентами на засіданні кафедри 

географії та  менеджменту туризму 

Враховано: замінено 

вибіркову дисципліну 

на обов’язкову 

професійну. 



 (Протокол №7 від 10 грудня 2020 р.)  

5. Внести у навчальний план психологію, хоча б як 

вибіркову дисципліну, а також предмет з організації 

власного бізнесу. 

Студентка 5 курсу Матюніна Д.В. 

(520 гр.) 

Зустріч Гаранта ОП Короля О.Д. зі 

студентами на засіданні кафедри 

географії та менеджменту туризму 

(Протокол №7 від 10 грудня 2020 р.) 

Враховано: внесено у 

навчальний план 

відповідні вибіркові 

дисципліни. 

6. Необхідно приділити більше уваги в’їзному напрямку 

міжнародного туризму в Україні, адже необхідно залучати 

іноземних туристів, а не вивозити українців за кордон. 

Віктор Володимирович Скрипник – 

засновник і керівник туристичного 

оператора «МОСТЕЦ Садниста», 

Президент громадської організації 

«Федерація спортивного туризму у 

Чернівецькій області» та голова 

громадської спілки Регіональна 

туристична організація «Гостинна 

Буковина» 

Засідання стейкхолдерів на засіданні 

кафедри географії та менеджменту 

туризму (Протокол №8 від 23 грудня 

2020 р.) 

Враховано: введена 

обов’язкова 

дисципліна 

Туристичне 

країнознавство 

(Україна) 

7. Додати предмет присвячений питанням безпеки в 

міжнародному туризмі. 

Андрусяк Наталія Степанівна – 

співзасновниця та менеджерка 

туристичної агенції «Buktravel». 

Засідання стейкхолдерів на засіданні 

кафедри географії та менеджменту 

туризму (Протокол №8 від 23 грудня 

2020 р.) 

Враховано: предмет 

Безпека та 

страхування в 

міжнародному туризмі 

додано. 
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