
План роботи кафедри туризму на 2021-2022 н.р. 

 
№ 

п/п 

Питання до порядку денного Дата, 

місяць, 

засідання 

Відповідальний Виконання 

1. 

 

 

 

 

Напрями діяльності кафедри 

туризму у 2021-2022 н.р., 

враховуючи сучасні виклики 

міжнародного та внутрішнього 

туризму 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№1 

ІV тиждень 

серпня 

 2021 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

Виконано 

2.  Затвердження загального 

педагогічного навантаження 

кафедри туризму на 2021-2022 

н.р. 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

Виконано 

3. Затвердження плану роботи і 

засідань кафедри та робочих 

програм викладачів 2021-2022 

н.р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

Виконано 

4 Про підготовку індивідуальних 

та робочих програм викладачів 

 

Завідувач кафедри 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

викладачі кафедри: 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 

к.геогр.н., доцент 

Буличева Т.В.,  

к.е.н., ст.викладач 

Бойко В.В.,  

к.геогр.н., асистент 

Бикова М.Д. 

Виконано 

5.  Про ліквідацію 

академзаборгованості студентів 

з дисциплін кафедри 

Завідувач кафедри 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

викладачі кафедри: 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 

к.геогр.н., доцент 

Буличева Т.В.,  

к.е.н., ст.викладач 

Бойко В.В.,  

к.геогр.н., асистент 

Бикова М.Д. 

Виконано 

1. Про уточнення педагогічного 

навантаження викладачів 

кафедри туризму на 2021-2022 

н.р. 

 

 

 

Протокол 

№2, 

ІІІ тиждень 

вересня 

2021 р. 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

Виконано 

2. Про організацію виробничих 

практик студентів 45 Т групи та 

2МТ 

Завідувач кафедри 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

Виконано 

3. Затвердження тем курсових, 

бакалаврських та магістерських 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Виконано 



робіт. Кравченко А.В.,  

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С., 

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В. 

4. Про організацію роботи зі 

стейкхолдерами кафедри 

 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

Виконано 

5. Про стан акредитації освітньої 

програми кафедри 

«Міжнарожний туризм» 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

Виконано 

1.  

 

Про стан профорієнтаційної 

роботи з майбутніми 

абітурієнтами 

 

 

 

 

 

Протокол 

№3, 

ІІ тиждень 

жовтня 

2021 р. 

 

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В. 

 

2.  Про зміни в організації 

навчального процесу у 2021-

2022 н.р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

 

3.  Про стан підготовки 

бакалаврських і магістерських 

робіт 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

викладачі кафедри: 

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С., 

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В 

 

4. Про стан підготовки 

документації кафедри 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

лаборант, к геогр.н. 

Долгова К.С.   

 

5. Про НДР кафедри, зокрема 

щодо монографії на тему: 

«Розвиток парку природи 

«Беремицьке» 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

1.  Про підсумки акредитації 

спеціальності «Туризм»                   

 

   

 

 

Протокол 

№4, 

ІІІ тиждень 

листопада 

2021 р. 

 

 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

 

2. 

Про стан виробничої і 

переддипломної практики 

студентів спеціальності 

«Туризм» 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

3. Про підготовку індивідуальних 

звітів про НДР викладачів та 

загального звіту кафедри за 

2021 рік 

 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В, 

 

4. 

 

 

Про стан підготовки 

бакалаврських та магістерських 

робіт  

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.е.н.,  

 



ст.викладач Бойко В.В, 

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С.  

1.  Затвердження звіту про НДР 

кафедри та плану науково-

дослідної роботи кафедри на 

2021 рік 

 

 

 

 

 

Протокол 

№5 

ІІІ тиждень 

грудня 

 2021 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

 

 

2. Про стан підготовки до зимової 

екзаменаційної сесії 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

 

3. Про стан навчальної 

дисципліни та успішності 

студентів спеціальності 

«Туризм» 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.геогр.н.,  

викладач Бикова М.Д. 

 

1. Підсумки виконання 

навчального плану кафедри 

туризму за І семестр 2021-2022 

н.р. 

 

 

 

Протокол 

№6, 

ІV тиждень 

січня 

2022 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

2. Про підготовку до звітно-

наукових конференцій. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В, 

 

3. Підсумки виконання  

профорієнтаційної роботи 

кафедри за І семестр 2021-2022 

н.р. 

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

 

1.  Аналіз результатів зимової 

екзаменаційної сесії 

 

 

 

 

Протокол 

№7, 

ІІІ тиждень 

лютого 

2022 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

 

2. Про стан студентської науково-

дослідницької роботи та заходи 

щодо її удосконалення 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В 

 

3. Громадсько-корисна робота та 

творчі зв’язки кафедри туризму 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

к.геогр.н., доцент 

Буличева Т.В. 

 

1.  Про підготовку до проведення                 

студентської  наукової 

конференції 

 

 

 

 

Протокол 

№ 8, 

ІІІ тиждень 

березня 

2022 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В 

 

2. Про стан підготовки 

бакалаврських і магістерських 

робіт 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В.,  

 



к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С., 

к.е.н.,  

ст.викладач Бойко В.В. 

3. Про організацію науково-

педагогічної практики 

студентів магістратури 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

1. Про підготовку до літньої 

екзаменаційної сесії 

 

 

 

 

 

Протокол 

№ 9, 

ІІІ тиждень 

квітня 

2022 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

 

2.  

Про підготовку звітно - 

наукової конференції 

викладачів                   

Викладачі кафедри: 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 

к.геогр.н., доцент 

Буличева Т.В.,  

к.е.н., ст.викладач 

Бойко В.В.,  

к.геогр.н., асистент 

Бикова М.Д. 

 

3. Про підготовку до організації 

студентського ТІЦ «Сільський 

зелений туризм в Україні» 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 

 

 

1.  Про підготовку до 

екзаменаційної сесії 

 

 

 

 

Протокол 

№ 10, 

ІІІ тиждень 

травня 

2022 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

2. Про організацію літньої 

виробничої практики                   

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С., 

к.е.н., ст.викладач 

Бойко В.В.,  

 

3. Організація передзахисту 

бакалаврських робіт та 

рекомендації до захисту  

бакалаврських робіт 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С., 

к.е.н., ст.викладач 

Бойко В.В., 

 

1.  Про підсумки навчального року 

та завдання кафедри туризму 

 

 

 

 

Протокол 

№ 11, 

ІІІ тиждень 

червня 

2022 р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В. 

 

2. Підсумки виконання  

профорієнтаційної роботи 

кафедри за ІІ семестр 2021-2022 

н.р. 

к.геогр.н.,  

викладач Долгова К.С. 

 

3. Про затвердження загального 

звіту кафедри за 2021-2022 н.р. 

Завідувач кафедри, 

к.е.н., доцент 

Кравченко А.В., 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 

 

 

 



ПЛАН 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ 

на 2021-2022 н.р. 
 
 

№ Назва заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Організація зустрічі 
студентів спеціальності 242 
«Туризм» на тему: «Сучасні 
тенденції круїзної індустрії 
в Україні та світі». 

Вересень К.г.н., доцент Буличева 
Т.В., викладачі кафедри, 
директор  туристичної 
компанії «Експрес-вояж» 
(генерального 
представника круїзного 
холдингу Royal Caribbean 
International в Україні) 
Слободян Лариса Іванівна 

2. Екскурсія студентів 
спеціальності 242 «Туризм» 
до Національного історико-
культурного заповідника 
«Качанівка», присвячена 
святкуванню Всесвітнього 
дня туризму 

Вересень Викладачі кафедри та 

студенти 4 курсу 

спеціальності 
«Туризм» 

3. Підготовка та 

поширення 

інформаційно- 

рекламних матеріалів для 

майбутніх 

абітурієнтів в 

соцмережах (Instagram та 

інші). 

 

 

 
Протягом 

року 

 

 
Викладачі кафедри та 

студенти спеціальності 

«Туризм» 

4. Екскурсія студентів 

спеціальності 242 

«Туризм» до 

Національного 

дендрологічного парку 

«Софіївка», присвячена 

святкуванню Всесвітнього 

дня туризму 

Жовтень Викладачі кафедри та 

студенти 4 курсу 

спеціальності 

«Туризм» 

5. Організація відвідин 

щорічної профільної 

виставки UITM 

студентами спеціальності 

242 «Туризм» з метою 

дослідження пропозиції на 

ринку міжнародного та 

внутрішнього туризму 

Жовтень Завідувач 

кафедрою туризму, 

к.е.н., доцент  

Кравченко А.В., 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 



сезону осінь-зима 2021-

2022 

6. Проведення Днів 

відкритих дверей з 

майбутніми 
абітурієнтами. 

 
Протягом 

року 

Викладачі кафедри та 

студенти спеціальності 

«Туризм» 

7. Проведення онлайн-

тренінгу для студентів 

спеціальності 242 

«Туризм» на  тему: 

«Туристичний бізнес під 

час пандемії COVID-19». 

Жовтень Викладач кафедри 

туризму, к геогр.н.,  

Долгова К.С., керуючий 

директор туристичної 

агенції «Чемоданчик» 

Третяк Анна 

8. Організація зустрічі 

студентів спеціальності 

242 «Туризм» на тему: 

«Чорнобильська зона 

відчуження як складова 

туристичного бренду 

України та популярна 

дестинація серед в’їзних 

туристів». 

Листопад 
Завідувач кафедрою 

туризму, к.е.н., доцент  

Кравченко 

А.В.,викладач, к 

геогр.н.,  Долгова К.С., 

співзасновник 

туристичної компанії 

«Chernobyl Adventure» 

Кисловський Олександр 

9. Проведення онлайн-

тренінгу для студентів 

спеціальності 242 

«Туризм» на  тему:  

«Реклама в туризмі: 

сучасні методи 

позиціонування та 

просування турпродукту». 

Грудень Викладач кафедри 

туризму, к геогр.н.,  

Долгова К.С., керуючий 

директор туристичної 

агенції «Чемоданчик» 

Третяк Анна 

10. Проведення онлайн-

тренінгу для студентів 

спеціальності 242 

«Туризм» на  тему: 

«Оздоровчо-спортивний 

туризм: принцип роботи 

гідів та специфіка 

організації подорожей».  

Лютий Викладач кафедри 

туризму, к геогр.н.,  

Долгова К.С., провідний 

гід туристичної компанії 

«Bro.Tour» Саковець 

Олександр 

11. Організація відвідин 

щорічної профільної 

виставки UITM 

студентами спеціальності 

242 «Туризм» з метою 

дослідження пропозиції на 

ринку міжнародного та 

внутрішнього туризму 

Березень Завідувач 

кафедрою туризму, 

к.е.н., доцент  

Кравченко А.В., 

к.геогр.н., викладач 

Долгова К.С. 



сезону весна-літо 2022 

12. Екскурсія студентів 

спеціальності 242 

«Туризм» до 

Чорнобильської зони 

відчуження з метою 

ознайомлення зі 

специфікою роботи гіда-

екскурсовода на практиці 

Квітень Завідувач кафедрою 

туризму, к.е.н., 

доцент  Кравченко 

А.В., к.геогр.н., 

викладач Долгова 

К.С., гіди 

«Chernobyl 

Adventure» 

13. Презентація студентського 

ТІЦ «Сільський зелений 

туризм в Україні» 

Травень Викладач кафедри 

туризму, к.геогр.н., 

Долгова К.С., студенти 

спеціальності 242 

«Туризм» 

14. Проведення 

профорієнтаційної 

роботи серед учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

м.Київ під час 

проходження виробничої 

та навчальної практик. 

 

 

 
Червень 

Керівники практики, 

студенти спеціальності 

242 «Туризм» 

 

   


