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1. СЛУХАЛИ:

Ільїн Л. В. -  про вдосконалення навчальних курсів викладачів кафедри 

ВИСТУПИЛИ:

Ільїн Л. В. доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та 

готельного господарства -  запропонував заслухати викладачів щодо вдосконалення 

навчальних курсів в рамках ОП «Туризм» та ОП «Готельно-ресторанна справа.

Безсмертнюк Т. П. кандидат географічних наук, ст. викладач кафедри туризму та 

готельного господарства -  висловив пропозиції щодо вдосконалення навчальної дисципліни 

«Рекреаційне природокористування» та рекомендував додати наступні теми до структури 

першого змістового модуля: 1) Сутність природокористування. Сучасні концепції



природокористування; 2) Рекреаційне лісокористування. Запропонував змінити назву 

змістового модуля №2 на «Прикладні аспекти рекреаційного природокористування» із 

включенням до його структури наступних тем: 1) Оцінка рекреаційних ресурсів; 2) 

Визначення рекреаційного навантаження та оцінка рекреаційної дигресії; 3) Екологічний 

туризм як форма поєднання природоохоронного та рекреаційного природокористування; 4) 

екологічний туризм як глобальна стратегія сталого розвитку суспільства. Рекомендував 

змінити назву та наповнення змістового модуля №3, а саме замінити його назву на 

«Просторовий аналіз рекреаційного природокористування» та тему «Природно-рекреаційний 

потенціал України» та «Рекреаційне районування України».

Ільїн Л. В., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та 

готельного господарства -  обгрунтував необхідність вдосконалення навчального курсу 

«Основи туризмознавства». Довів до відому працівників, що на даний час на цей курс 

відведено 18 годин лекцій, 18 год. практичних занять, 8 год. консультації та 76 год. 

самостійної роботи. Вважаю, що цього недостатньо для вивчення цієї нормативної 

(професійно-орієнтованої дисципліни). Для покращення структуру навчальної дисципліни 

прошу затвердити у такому вигляді.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього
у тому числі

Лек. Практ.
(Семін.) Коне. Сам. роб.

1 2 3 4 6 7
Змістовий модуль 1. Мандрівництво як прообраз туризму. Початок

організованого туризму
Тема 1. Туризм як суспільне 
явище. Передумови та об’єктивні 
чинники розвитку туризму. Основні 
поняття та визначення туризму.

12 2 2 8

Тема 2. Структура та функції 
туризму. Функції туризму. 
Структура туризму. Туризм як об’єкт 
наукового пізнання.

10 2 4 4

Тема 3. Історичні аспекти туризму.
Періодизація розвитку туризму. 
Передісторія туризму. Основні віхи 
історії світового туризму. 
Мандрівництво українців та 
Україною. Етапи розвитку туризму в 
Україні.

14 2 4 8

Тема 4. Туризм як економічна 
діяльність. Формування системи

14 2 4 8



гостинності. Індустрія туризму та її 
структура.
Тема 5. Територіальна та 
виробнича складова туризму.
Територіальна складова індустрії 
туризму. Виробнича складова 
індустрії туризму. Регуляторна 
складова індустрії туризму.

10 2 4 4

Разом за змістовим модулем 1 64 10 18 4 32

Змістовий модуль 2. Основні напрямки розвитку туризму в Україні. Сучасний стан
розвитку туризму

Тема 6. Ринок туристичних послуг.
Суб’єкти туристичного ринку. 
Механізм функціонування 
туристичного ринку. Тур як 
специфічний продукт туристичного 
ринку.

10 2 4 4

Тема 7. Основи організації 
туристичного процесу.
Самоорганізація. Організація 
транспортного обслуговування в 
туризмі. Організація послуг 
гостинності в туризмі. Організація 
екскурсійної діяльності. Організація 
туристсько-рекреаційних комплексів.

10 2 4 4

Тема 8. Основи туристичної 
діяльності. Суб’єкти туристичної 
діяльності. Виробничо-обслуговуюча 
діяльність туристичного 
підприємства. Проектування турів. 
Діяльність туристичного 
підприємства з організації 
обслуговування туристів. Ринкова 
діяльність туристичного 
підприємства.

10 2 4 4

Тема 9. Регулювання туристичної 
діяльності. Міжнародне 
регулювання туризму. Державне 
регулювання туризму. Державне 
регулювання туристичною 
діяльністю в Україні.

14 2 4 8

Разом за змістовим модулем 2 56 8 16 4 28

Усього годин 120 18 34 8 60

Єрко І. В., кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного 

господарства -  зазначила, що розроблено робочу програму з дисципліни «Організація 

готельного господарства» за новими вимогами, внесено зміни у структуру навчальної 

дисципліни відповідно до нового плану спеціальності (змінено кількість годин). Поділено



змістовий модуль «Основи організації закладів ресторанного господарства при засобах 

розміщення. Культура персоналу та організація відпочинку відвідувачів» на два окремі 

модулі «Основи організації закладів ресторанного господарства при засобах розміщення» та 

«Культура персоналу та організація відпочинку відвідувачів». Розроблено робочу програму з 

дисципліни «Організація анімаційної діяльності», змінено та вдосконалено кількість годин 

до самостійного вивчення.

Терещук О. С., кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного 

господарства -  внесла пропозицію вилучити із програми навчальної дисципліни 

«Планування діяльності туристичних підприємств» тему 12 «Методи аналізу та оцінки 

ризиків інвестиційних проектів» з програми дисципліни.

УХВАЛИЛИ:

Збільшити кількість аудиторних годин з курсу «Основи туризмознавства» у 

навчальному плані підготовки бакалаврів за спеціальностями 242 «Туризм» і 241 «Готельно- 

ресторанна справа» з 1 вересня 2017 року (лекції -  18 год., практичні -  34 год., консультації -  

8 год., самостійна робота -  60 год.). Затвердити рекомендації щодо вдосконалення 

навчальної дисципліни «Рекреаційне природокористування». Внести пропозиції щодо 

вдосконалення дисциплін «Організація готельного господарства», «Організація анімаційної 

діяльності» та «Планування діяльності туристичних підприємств».

Г олова

Секретар А. Р. Гринасюк


