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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2  

 

Засідання робочої групи з розробки переліку вибіркових дисциплін для 

формування проєкту освітньо-професійної програми та навчального плану 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 

«Туризм» 2022 року вступу. 

 

12 жовтня 2021р.                                                                            м. Бережани 

 

Присутні: 

Голова групи - Ярема Л.В., декан факультету економіки і 

природокористування; 

Члени групи: 

Гурська І.С., завідувачка кафедри економіки і менеджменту; 

Герчанівська С.В., завідувачка кафедри обліку і аудиту; 

Герасимів З.М., доцент кафедри гуманітарної освіти і туризму; 

Луговий Б.В., в.о. завідувача кафедри гуманітарної освіти і туризму; 

Судомир С.М., професорка кафедри економіки і менеджменту; 

Павлів О.В., завідувач кафедри екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування; 

науково-педагогічні працівники кафедри економіки і менеджменту, обліку і 

аудиту, екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування, гуманітарної освіти і туризму; 

Петровський В.М., голова ради роботодавців факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обговорення та розробка переліку вибіркових дисциплін для 

формування проєкту освітньо-професійної програми та навчального плану 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм» 

2022 року вступу. 

 

СЛУХАЛИ:  

Ярему Л.В. Про формування вибіркових дисциплін. У своєму виступі 

закцентувала увагу на необхідності у ОПП навчальних дисциплін, які 

відповідають Стандарту вищої освіти з даної спеціальності та вибіркових 



компонентах, які розкривають та доповнюють загальні і фахові компетентності 

здобувачів вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

НПП факультету – Зоряна Герасимів, Оксана Замора, Ірина Гурська, 

Оксана Сливінська, Ореста Боднар, Богдан Луговий, Надія Островська, 

Ірина Соловей з презентацією дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 «Туризм» для 

вступників 2022 року вступу. 

Володимир Петровський - голова ради роботодавців факультету, який 

наголосив, що при формуванні дисциплін враховувати практичну складову. 

Богдан Луговий - гарант ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня - 

вніс пропозицію до вибіркових компонентів циклу загальної підготовки 

включити наступні дисципліни: «Заповідна справа», «Рекреаційна 

кліматологія», «Економіка природокористування», «Основи сталого розвитку», 

«Статистика туризму», «Інноваційні форми розвитку туризму»; а також до 

спеціальної (фахової) підготовки такі дисципліни: «Організація дозвілля», 

«Управління регіональним розвитком в туризмі», «Спеціалізований туризм», 

«Івентивний туризм», «Страхування в туризмі», «Обслуговування в сфері 

гостинності», «Туристично-рекреаційні комплекси світу», «Культурний сервіс і 

туризм», «Облік і аудит в туризмі», «Ризики в туризмі», «Логістика в туризмі», 

«Організація анімаційної діяльності». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати запропонований перелік дисциплін вільного вибору з 

підготовки фахівців ОС «Бакалавр» для формування проєкту освітньо-

професійної програми «Туризм» 2022 року вступу для розгляду та погодження 

на методичній і Вченій раді факультету. 

 

Голова робочої групи ______________________ Любов ЯРЕМА 

 

Секретар робочої групи ______________________ Ірина ГУРСЬКА 


