
Витяг з протоколу № 2 
розширеного засідання робочої групи за освітньо-професійною 

програмою «Географія рекреації та туризму», 
кафедри фізичної географії та картографії, 

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 
від 18.04.2021 р. (онлайн-формат) 

 
Присутні: доц. Прасул Ю.І., проф. Пересадько В.А., проф. Нємець Л. М., 

проф. Нємець К. А., проф. О.О. Жемеров, доц. В.Г. Клименко, доц. Байназаров 
А. М., доц. Кандиба Ю. І., доц. Сегіда К. Ю., доц. Б.О. Шуліка, зав. лаб. К.Б. 
Борисенко, зав. лаб. В.С. Попов, студенти А. Лобачик, Д. Ушкварок, 
професіонали-практики І. А. Скриль. 
 

Слухали 1. Про урахування пропозицій, що надійшли від стейкхолдерів 
(відповідно до рішення розширеного засідання робочої групи за освітньо-
професійною програмою «Географія рекреації та туризму», кафедри фізичної 
географії та картографії, кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства, протокол № 1). 

– доц. Прасул Ю. І. (гарант ОП) – надійшло 2 пропозиції у місячний 
термін, що виділений для громадського обговорення. Програма була розміщена 
на офіційному сайті Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/projects?proekt_id=336, 
сайті кафедри фізичної географії та картографії  
https://physgeo.univer.kharkov.ua/files/programs/pojects/2021/106_bachelor_grit_pr
oject.pdf, сайті кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/. Пропозиції надходили у режимі 
телефонних дзвінків та особистих спілкувань. Відмінна робота робочої групи та 
всіх небайдужих до змісту ОП Географія рекреації та туризму привела до 
майже відмінного результату. Від представників деканату надійшла пропозиція 
переглянути формулювання назв первинних посад у розділі 4 Придатність до 
працевлаштування. Було це враховано. Від декана надійшла пропозиція 
врахувати результати акредитації ОП, яка проходила 22-24.03.2021 року. За 
звітом ЕГ, який надійшов 9.04.2021, визначено необхідність активізації роботи 
з національними природними парками, розвитку неформальної освіти, 
збільшення рецензій на ОП. Щодо нерегулярного залучення професіоналів-
практиків до перегляду ОП, то ми не згодні, бо і сьогодні, як і на усіх 
засіданнях з перегляду ОП, присутні представники професіоналів-практиків. 
Таким чином, зауважень до змісту ОП та пропозицій щодо удосконалення саме 
змісту ОП, не надійшло. 

Ухвалили 1. Увести відповідні зміни до змісту ОП, винести виправлену 
ОП Географія рекреації та туризму на засідання науково-методичної комісії 
факультету геології, географії, рекреації і туризму, вченої ради факультету 
геології, географії, рекреації та туризму, Вченої ради Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 
 
Гарант ОПП                                       Прасул Ю. І. 


