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Порядок денний:
1. Про вдосконалення навчальних курсів (Л. В. Ільїн, доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства).

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.

Лисюк Т. В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельного 

господарства -  зазначила, що навчальна дисципліна «Екскурсознавство і музеєзнавство» є 

важливою складовою підготовки фахівців в галузі туризму. До структури дисципліни для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка вивчається впродовж 1 року (1-2 

семестр), доцільно ввести наступні теми:



1. «Нові інформаційні технології музейної справи». Адже змінюються пріоритетні 

напрямки діяльності сучасного музею, коли увага не акцентується на предметних 

експозиціях і колекціях, а переміщається в сторону активної взаємодії і дослідження цільової 

аудиторії. Інтерактивні технології дозволяють зробити видимим те, що неможливо побачити 

неозброєним поглядом, імітувати будь-які ситуації, моделювати різні явища, 

інтенсифікувати передачу інформації.

2. «Музейні установи в системі освіти, культури і туризму». Необхідно акцентувати 

увагу на ролі музейних установ в період військових дій на сході України. Новостворені музеї 

Революції Гідності, музеї Небесної Сотні, музею АТО, тематичні зали присвячені військовим 

діям на Сході, які представлені у багатьох музеях, мають надзвичайно важливу виховну і 

освітню місію. До пріоритетних напрямів національної системи виховання, які 

здійснюються, зокрема, і музейними установами, належить патріотичне виховання, що 

передбачає формування патріотичних почуттів, любові до народу, його історії, Української 

держави, рідної землі, родини, гордості за минуле та сучасне на прикладах героїчної історії. 

Можемо ствердно говорити, що тенденція створення музеїв, пов’язаних з подіями на сході 

нашої держави та музеїв, присвячених Революції гідності, є дуже позитивною.

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 плану спеціальності (змінено кількість годин, а саме зменшено). 

Додано новий змістовний модуль «Організація праці на підприємстві готельного 

господарства». Удосконалено тематику та завдання до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Організація анімаційної діяльності».

Пасічник М. П. -  висловив пропозиції щодо вдосконалення навчальної дисципліни 

«Управління персоналом» і внесено пропозицію доєднати тему 7 «Технологія управління 

розвитком персоналу на туристичних та готельно-ресторанних підприємствах» до теми 6 

«Технологія управління персоналом на туристичних та готельно-ресторанних 

підприємствах».

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

готельного господарства -  висловив думку щодо необхідності оптимізувати структуру 

навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності», виділивши два 

змістових модулі, кожен з яких складатиметься із семи тем.

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика правових 

засад туристичної діяльності

Тема 1. Джерела правового регулювання туристичної діяльності.



Тема 2. Конституція України та Закони України як джерела правового регулювання 

туристичної діяльності.

Тема 3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела правового регулювання 

туристичної діяльності.

Тема 4. Міжнародні нормативно-правові акти як джерела правового регулювання 

туристичної діяльності.

Тема 5. Правовий статус міжнародних туристичних організацій.

Тема 6. Державне регулювання туризму в Україні.

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення законодавства про туризм.

Змістовий модуль 2. Правове регулювання організації та здійснення

туристичної діяльності

Тема 8. Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання.

Тема 9. Туристичні формальності.

Тема 10. Правове регулювання створення туристичних підприємств в Україні.

Тема 11. Договірні відносини при здійсненні туристичної діяльності.

Тема 12. Правове забезпечення безпеки в туризмі.

Тема 13. Особливості правового регулювання окремих видів туризму.

Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері туризму.

УХВАЛИЛИ:

Збільшити кількість лекційних і практичних занять з курсу «Екскурсознавство і 

музеєзнавство» у новому навчальному плані підготовки бакалаврів за спеціальностями 242 

«Туризм» 241 «Готельно-ресторанна справа» (лекції -  66 год., практичні -  66 год., 

консультації -  18 год., самостійна робота -  120 год.). Внести пропозиції щодо вдосконалення 

дисциплін «Організація готельного господарства», «Організація анімаційної діяльності»,

Секретар В. Ю. Чабанчук


