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Порядок денний:

1. Про удосконалення навчальних дисциплін (Л. В. Ільїн, доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства).

1. СЛУХАЛИ:

Ільїн Л. В. -  обговорення пропозицій вдосконалення дисциплін викладачів кафедри 

туризму і готельного господарства.

ВИСТУПИЛИ:

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

готельного господарства -  запропонував заслухати та обговорити пропозиції щодо 

часткового оновлення навчальних дисциплін в рамках ОП «Туризм» та ОП «Готельно- 

ресторанна справа.



Ільїна О. В., кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного 

господарства -  проінформувала про необхідність збільшення аудиторних занять з курсу 

«Географія туризму». На даний час на цей курс відведено 18 годин лекцій, 34 год. 

практичних занять, 8 год. консультації та 60 год. самостійної роботи. Це сприятиме кращому 

оволодіння знаннями про класифікацію туризму, структуру та поширення туристських 

ресурсів, основні чинники, напрями та тенденції розвитку туризму, міжнародне 

співробітництво у галузі туризму, особливості його розвитку в регіонах. Збільшення 

аудиторних занять покращить здатність майбутніх фахівців до: використання інформаційних 

і комунікаційних технологій з метою пошуку географічних об’єктів (ГІС), оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; працювати в команді та налагоджувати міжособистісні 

зв’язки при вирішенні поставлених завдань; виділяти й аналізувати фактори розвитку 

туризму; давати характеристику світовим, європейським і національним рекреаційно- 

туристським ресурсам; аналізувати особливості розвитку туризму в регіонах світу. Такий 

обсяг навчальної дисципліни буде оптимальним для забезпечення програмних результатів 

навчання (компетентностей), зокрема: ЗК.1. Здатність до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій з метою пошуку географічних об’єктів (ГІС), оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; ЗК.4. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісні зв’язки при вирішенні поставлених завдань; ЗК.5. Здатність до 

застосовування загальнонаукових та фундаментальних знань географії у туризмознавстві, 

розуміння предметної області і професії; ЗК.6. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях; ЗК.7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; ЗК.8. 

Здатність до виокремлення актуальних проблем географії туризму і сфери послуг.

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

готельного господарства -  обґрунтував необхідність вдосконалення навчального курсу 

«Основи наукових досліджень». Довів до відому працівників, що зростання вимог до 

підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої 

професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення науково- 

дослідницької діяльності.

Провідне місце в системі багатоступеневої підготовки і перепідготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів посідають вищі навчальні заклади України. Знання методології, 

теорії, технології, методів та організації науково-дослідницької діяльності є базою для 

студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, співробітників наукових 

підрозділів різного профілю, організаторів науково-дослідницької діяльності всіх рівнів. 

Зростання вимог до професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів



потребує більш активного залучення до науково-дослідницької роботи студентів. Успішне 

володіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрами 

допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові 

знання в площину практичного використання. У зв’язку з цим до навчальних планів 

більшості вищих навчальних закладів України включено спеціальні навчальні дисципліни з 

основ науково-дослідницької діяльності, введено елементи наукової творчості у 

фундаментальні, професійно орієнтовані та спеціальні дисципліни.

Завданням курсу є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрунтя 

для ефективного проведення наукових досліджень студентами. Оволодіння методологією і 

методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній 

організації наукової творчості.

Професор Ільїн Л. В. запропонував:

1. Внести зміни до робочої програми з метою набуття студентами важливих 

компетенцій: основні напрямки розвитку наукових досліджень в галузі природничих науки; 

значення науки і наукового знання; перетворення системи знань в науку; склад і логічна 

структура науки ( основи, закони, основні поняття, гіпотези, теорії, ідеї); предмет науки, її 

методи, наукові факти; прийоми і специфіку розробки наукової теми; методика і технологія 

науково-дослідної роботи; основні джерела інформації; загальні вимоги і правила 

оформлення результатів наукових досліджень.

2. Збільшити кількість годин практичної підготовки змістового модулю II „Наукові 

праці: написання, оформлення. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей”.

3. Інформаційних осяг навчальної дисципліни затвердити у такому вигляді (табл.)

Назви змістових модулів і тем
Усього Лек. Практ.

Сам.
роб.

Коне.

Змістовий модуль І. Специфіка науково-дослідницької діяльності.
методологія наукової творчості

Загальна

Тема 1. Організація та методика 
наукових досліджень в галузі 
природничих наук. Предмет і 
завдання курсу

16 2 4 8 2

Тема 2.Основи методології 
науково-дослідної роботи. 
Специфіка науково-дослідницької 
діяльності

14 2 4 8

Тема 3.Обгрунтування проблеми і 
вибір теми наукового дослідження

14 2 4 8

Тема 4. Методика і технологія 
науково-дослідної роботи

14 2 4 8

Тема 5. Джерела наукової 12 2 2 8



інформації
Разом за змістовим модулем 1 70 10 18 40 2

Змістовий модуль II. Наукові праці:
публікацій, рефе

написання, оформлення. Підготовка 
ратів, доповідей

Тема 6 . Курсова, дипломна, 
магістерська роботи: написання, 
оформлення, захист

12 2 2 8

Тема 7. Кандидатська, докторська 
дисертації: написання, 
оформлення, захист

12 2 2 8

Тема 8. Звіти про науково- 
дослідну роботу і впровадження її 
результатів в практику

14 2 2 8 2

Тема 9. Організація науково- 
дослідної роботи в Україні

12 2 4 2 4

Разом за змістовим модулем 2 50 8 10 26 6
Усього годин 120 18 28 66 8

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

господарства -  обґрунтувала необхідність вдосконалення курсу «Міжнародний туризм». З її 

слів, за результатами наукових напрацювань, у програмі нормативної дисципліни 

«Міжнародний туризм» оновлено види індивідуальних науково-дослідних завдань студентів 

(запропоновано дослідити розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії Соуіс1-19 в 

регіонах на вибір студента).

Гринасюк А. Р., кандидат географічних наук, асистент кафедри туризму та готельного 

господарства -  зазначила, що було розроблено нову робочу програму з дисципліни 

«Інформаційні технології в туризмі та готельно-ресторанній справі».

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

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

готельного господарства» та внесено зміни: перейменовано тему № 25 та змінено кількість 

аудиторних годин до теми № 21 за рахунок теми № ЗО. Змінено тематику ІНДЗ. 

Удосконалено тематику ІНДЗ з дисципліни «Організація анімаційної діяльності».

УХВАЛИЛИ: Збільшити кількість аудиторних годин з курсу «Географія туризму» у 

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

ресторанна справа» з 1 вересня 2020 року (лекції -  36 год., практичні -  36 год., консультації -  

10 год., самостійна робота -  60 год.). Внести зміни до робочої програми навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» з 2020-2021 навчального року. Затвердили



оновлення в програмі нормативної дисципліни «Міжнародний туризм» та «Інформаційні 

технології в туризмі та готельно-ресторанній справі», затвердити пропозиції вдосконалення 

дисциплін «Організація готельного господарства» та «Організація анімаційної діяльності».

Г олова

Секретар

Л. В. Ільїн

А. Р. Гринасюк


