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При розробці проекту Програми враховані вимоги: 
Проекту освітнього стандарту вищої освіти України для першого бакалаврського рівня галузі знань  
24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм. 
 
1. проекту освітнього стандарту (стандартів - у випадку мультидисциплінарних програм) 

спеціальності_ 242 «Туризм» за рівнем «магістр» 
2. професійного (них) стандарту немає (назва стандарту, власник/провайдер стандарту, назва 

документу яким затверджено стандарт); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 
 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

керівника та 
членів проектної 

групи 

Найменування 
посади (для 
сумісників — 
місце основної 

роботи, 
найменування 

посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 
наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою присвоєно 

Стаж 
науково- 
педагогі
чної 
та/або 
наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, науково-
дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 
докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення кваліфікації 

викладача 
(найменування закладу, 
вид документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник проектної групи 
Яворська Вікторія 
Володимирівна 
 

Професор 
кафедри 
економічної та 
соціальної 
географії і 
туризму 

1. ОДУ імені  
І.І. Мечникова,  
геолого-географічний 
факультет, 1997. 
Спеціальність. 
«Географія» 
Кваліфікація. 
«Географ. Викладач. 
Економіко- географ» 
2. ТНПУ імені 
Володимира Гнатюка , 
Факультет іноземних 
мов, 2018. 
Спеціальність. 
«Філологія» 
Кваліфікація  
«Викладач німецької 
та  англійської мови». 

Доктор географічних 
наук, наукова 
спеціальність 11.00.02 – 
економічна та соціальна 
географія; тема 
докторської дисертації 
«Регіональні 
геодемографічні 
процеси в Україні: 
теоретико-
методологічні аспекти», 
професор кафедри 
економічної та 
соціальної географії. 

22 Всього опубліковано понад 100 наукових 
та навчально-методичних праць, зокрема: 
1. Яворська В. В. Основи екологічного 
туризму: навчальний посібник / В.А. 
Сич, В.В. Яворська, К.В. Коломієць. – 
Одеса: Друк південь, 2018. – 232 с. 
2. Яворська В. В. Географія туризму: 
навчально-методичний посібник / 
Н.Є.Нефедова, В.В.Яворська, С.Б.Кудєліна. 
- Одеса: Апрель, 2018. - 160 с. 
3. Яворська В. В. Організація і 
менеджмент туризму: навчальний 
посібник / В. В. Яворська. - Одеса: Вид-во 
"Друк південь", 2018. - 218 с. 
4. Яворська В. В. Територіальна 
організація туристично-рекреаційної 
діяльності Українського 
Причорномор'я: Монографія / К. В. 
Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – 
Одеса: Друк південь, 2018. – 310 с. 
5. Яворська В.В. Методична схема 
багаторівневої територіальної 
організації регіону Українського 
Причорномор'я / К. В. Коломієць, В.В. 
Яворська, В. А. Сич // Вісник 
Дніпровського університету. Геологія, 
географія, 2017. - Том 25 (2). - С. 73-80. 
(Web of Science) 
6. Yavorska V. V. Odessa catacombs as an 
integral part of the tourist image of the 
Black Sea region / V. V. Yavorska, V. A. 
Sych, K. V. Kolomiyets, A. M. Shashero // 

Підвищення кваліфікації: 
1) Чернівецький 
національний 
університет імені Юрія 
Федьковича, кафедра 
географії та 
менеджменту туризму, 
довідка про стажування 
№ 02/15-1235,  
"Ознайомлення із 
специфікою викладання 
та методикою навчання 
дисциплін спеціальності 
242 "Туризм" на кафедрі 
географії та менеджменту 
туризму ЧНУ імені Юрія 
Федьковича", 03.05.2018 
р. 
2)  Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н.Каразіна, кафедра 
туристичного бізнесу та 
країнознавства, 
свідоцтво про стажування 
№1063. "Ознайомлення із 
специфікою викладання 
та методикою навчання 
дисциплін спеціальності 
241 «Готельно-
ресторанна справа» на 
кафедрі туристичного 
бізнесу та країнознавства 
Харківського 



Вісник Дніпровського університету. Серія: 
Геологія, географія, 2018. - Том 26. № 1. - 
С. 219-226. (Web of Science) 
7. Яворська В. В.  Методологічні підходи 
щодо формування туристського образу 
регіону / Коломієць К. В., Яворська В. В., 
Сич В. А. // Вісник Одеського 
національного університету. Серія 
Географічні та геологічні науки. – Одеса, 
2017. – Том 22, Вип. 2 - с. 90-103. 
8. Yavorska V. V.  Organization of tourist 
and recreational activity within the objects 
of the natural protected fund in the Odessa 
region / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. 
Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник 
Дніпровського університету. Геологія, 
географія, 2018. - Том 27. № 2. - С. 377-385. 
doi:10.15421/111862 (Web of Science) 
9. Yavorska V. V.  The main components of 
the formation of recreational and tourism 
activity / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. 
Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник 
Дніпровського університету. Геологія, 
географія, 2018. - Том 27. № 1. - С. 148-155. 
doi: 10.15421/111840 (Web of Science) 
10.  Yavorska V. V.  Periodization of the 
studies of territorial organization of 
recreation and tourism / V. V. Yavorska, I. 
V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // 
Вісник Дніпровського університету. 
Геологія, географія, 2018. - Том 27 № 3. - 
С. 520-528. (Web of Science) 
Член НМК МОН Укораїни за 
спеціальність 106 Географія. Член 
спецради Д. 041.051.03 ОНУ імені 
І.І.Мечникова. Член спецради К.64.051.23 
ХНУ ім В.Н.Каразіна. Постійниий учасник 
різноманітних міжнародних конференцій і 
семінарів з управління проектами у сфері 
туризму та рекреації. Керівництво 
науковою роботою аспірантів та 
докторантів. Під науковим керівництвом 
захищено 3 кандидатські дисертації. Керує 
науково-дослідною роботою студентів. 

національного 
університеті імені В. Н. 
Каразіна", 15.06.2018 р. 
3) Міжнародне 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації) за темою 
«Розвиток екологічного 
туризму в країнах 
Європейського Союзу» з 
16 по 20 травня 2016 
року, м. Варшава 
(Польща), сертифікат про 
проходження 
міжнародного 
стажування ES16012 
4) Академічне 
товариство Михайла 
Балудянського 
15.08.2016.-21.08.2016 
м. Кошице(Словаччина). 
Тема «Роль викладача 
вищої школи в 
підготовці професійного 
випускника: 
професіоналізм і 
адаптація до сучасних 
викликів» 
За Наказом № 3147-18 
від 06.12.16р 
 



Член проектної групи 
Топчієв 
Олександр 
Григорович 
 

Завідувач  
кафедри 
економічної та 
соціальної 
географії і 
туризму 

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 
географічний 
факультет, 1961 р., 
спеціальність 
„Економічна 
географія”, 
кваліфікація 
„Економіст-географ” 

Доктор географічних 
наук, 11.00.02 – 
економічна та 
соціальна географія, 
тема дисертації 
«Моделі просторової 
організації геосистем», 
професор кафедри 
економічної географії   
 

55 років Опубліковано понад 500 наукових та 
навчально-методичних праць, в т. ч. 28 
навчальних посібників і монографій, 
зокрема: 
1. Географія туризму: навчально-
методичний посібник (за ред. О. Г. 
Топчієва).- Одеса: ФОП Бондаренко 
М.О., 2018. - 160 с. 
2. Туристичне краєзнавство. Одеський 
туристичний регіон: навчально-
методичний посібник  (за ред. О. Г. 
Топчієва). - Одеса, 2018. - 190 с. 
3. Основи екологічного туризму: 
навчальний посібник (за ред. О. Г. 
Топчієва). – Одеса, Вид-во "Друк 
південь", 2018. – 232 с. 
4. Територіальна організація 
туристично-рекреаційної діяльності 
регіону Українського Причорномор'я : 
монографія  (за ред. О. Г. Топчієва). - 
Одеса: Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2018. - 
290 с. 
5. Топчієв О.Г. Одеський регіон: 
передумови формування, структура та 
територіальна організація 
господарства: навч. посібник/ Одес. 
нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; автор. 
колектив: О.Г.Топчієв (керівник), І.І. 
Кондратюк, В.В. Яворська (та ін.) – 
Одеса: Астропринт , 2012. – 336 с. 
6. Топчієв О. Г.  Планування територій / 
О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова// 
Навчальний посібник. – Херсон: вид. 
Гринь Д. С., 2014. – 266 с. 
7. Топчієв О. Г. Регіоналістика /О. Г. 
Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. 
Яворська// Навчальний посібник. – 
Херсон: Олді-плюс, 2015. – 370 с. 
8. Топчієв О. Г. Рекреаційно-
туристична діяльність як складова 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
кафедра 
країнознавства та 
туризму, посвідчення 
про стажування № 58, 
"Географія туризму",  
30.04.2018 р. 



регіональних господарських 
комплексів: концептуально-
понятійний огляд / О.Г.Топчієв, 
В.В.Яворська, О.І.Ніколаєва // Науковий 
вісник Херсонського державного 
університету. Серія: географічні науки, 
2016. - Вип. 5. - с. 128-135. 
9. Топчієв О.Г. Географічні складові 
предметної області рекреаційно - 
туристичної діяльності. / О.Г. Топчієв, 
В.В. Яворська, О.І. Ніколаєва // Вісник 
Одеського національного університету. 
Географічні та геологічні науки. Том 20, 
випуск 2(25), 2016. – С. 136-147. 
9. Топчієв О. Г. Проблеми 
раціонального природокористування 
та організації території приморських 
регіонів України / О.Г. Топчієв, З.В. 
Тітенко, А.М.Шашеро // Вісник 
Одеського національного університету. 
Географічні та геологічні науки. Том 19. 
Випуск 1(20). -Одеса. 2014 - С. 153-169. 
керівництвом захищено 15 
кандидатських і 3 докторські дисертації. 
Керує науково-дослідною роботою 
студентів. 
Керує науковими держбюджетними та 
кафедральними темами. 
Постійниий учасник різноманітних 
міжнародних конференцій і семінарів з 
управління проектами у сфері туризму та 
рекреації.  



Коломієць 
Катерина 
Василівна 

Доцент кафедри 
економічної та 
соціальної 
географії і 
туризму 

Одеський державний 
університет ім.  
І.І. Мечникова, 1998 
р., спеціальність 
„Географія”, 
кваліфікація 
„Географ. Викладач 
географії. Геоеколог". 
Сертифікат IELTS 
№05UA000433KOLK
001G 

Кандидат 
географічних наук, 
11.00.02 – економічна 
та соціальна географія; 
тема дисертації 
"Соціально-
економічний розвиток 
регіону Українського 
Причорномор'я на 
засадах регіоналістики 
та планування 
території"; доцент 
кафедри економічної 
та соціальної географії 
і туризму 

7 років Опубліковано понад 40 наукових та 
навчально-методичних праць, зокрема: 
1. Коломієць К. В. Територіальна 
організація туристично-рекреаційної 
діяльності регіону Українського 
Причорномор'я : монографія / К. В. 
Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. - 
Одеса: Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2018. - 
290 с. 
2. Коломієць К. В. Методичні 
рекомендації  для проведення 
практичних занять з навчальної 
дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі 
спеціальності 242 «Туризм» освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / 
К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. 
– Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. 
– 72 с. 
3. Коломієць К. В. Основи екологічного 
туризму: навч. посіб. 2-е видання, 
доповнене / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. 
В. Коломієць. - Одеса: Одеський 
національний університет імені І. І. 
Мечникова, 2018. - 240 с. 
4. Kolomiyets K. V. Organization of 
tourist and recreational activity within 
the objects of the natural protected fund 
in the Odessa region / V. V. Yavorska, I. 
V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // 
Вісник Дніпровського університету. 
Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 
27. № 2. - С. 377-385. (Web of Science) 
5.  Методичні  рекомендації  до 
проходження виробничої та 
переддипломної практики (для 
студентів спеціальності 242 «Туризм») 
/ В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. 
Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ 
імені І.І. Мечникова, 2019. – 59 с. 
6.  Kolomiyets K. V. Periodization of the 
studies of territorial organization of 

1) Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
кафедра географії та 
менеджменту 
туризму, довідка про 
стажування № 02/15-
1238,  "Ознайомлення 
із специфікою 
викладання та 
методикою навчання 
дисциплін 
спеціальності 242 
"Туризм" на кафедрі 
географії та 
менеджменту туризму 
ЧНУ імені Юрія 
Федьковича", 
03.05.2018 р. 
2)  Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н.Каразіна, 
кафедра 
туристичного бізнесу 
та країнознавства, 
свідоцтво про 
стажування №1060. 
"Ознайомлення із 
специфікою 
викладання та 
методикою навчання 
дисциплін 
спеціальності 241 
«Готельно-ресторанна 
справа» на кафедрі 
туристичного бізнесу 
та країнознавства 
Харківського 
національного 
університеті імені В. Н. 



recreation and tourism / V. V. Yavorska, 
I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets 
// Вісник Дніпровського університету. 
Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 
27. № 3. - С. 520-528. (Web of Science) 
7.  Коломієць К. В. Методологічні 
підходи щодо формування 
туристського образу регіону / 
Коломієць К. В., Яворська В. В., Сич В. 
А. // Вісник Одеського національного 
університету. Серія Географічні та 
геологічні науки. – Одеса, 2017. – Том 
22, Вип. 2. - С. 90-103. 
8.  Kolomiyets K. V. The main 
components of the formation of 
recreational and tourism activity / V. V. 
Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. 
Kolomiyets // Вісник Дніпровського 
університету. Серія: Геологія, географія, 
2018. - Том 27. № 1. - С. 148-155. (Web of 
Science)  
9.  Коломієць К. В. Транс'європейська 
мережа туристичних пішохідних 
маршрутів / К.В. Коломієць, В.А. Сич // 
Географія та туризм. – Київ: КНУ ім. Т.Г. 
Шевченка, 2017 р. – Вип. 40. - С.18-28. 
10.  Коломієць К. В. Екотуристичний 
маршрут "Заповідне узбережжя 
Одещини" / В. А. Сич, К. В. Коломієць // 
Географія та туризм. Науковий збірник. – 
Київ: Київський національний 
університет ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. – 
Вип. 28. – С. 147-153 
Постійний учасник різноманітних 
міжнародних конференцій з актуальних 
проблем у сфері туризму та рекреації, 
зокрема: Брно, Чехія (27-28 квітня, 2018),  
Львів (10-11 травня 2018 р.), Відень, 
Австрія (2 грудня, 2017 р.), Кишинів, 
Молдова (08-09 жовтня 2015 р.) та ін. 
Керує науково-дослідною роботою 
студентів. 

Каразіна", 15.06.2018 р. 



Сич Віталій 
Андрійович 

Доцент кафедри 
економічної та 
соціальної 
географії і 
туризму 

Одеський державний 
університет ім.  
І.І. Мечникова, 
1997 р., спеціальність 
„Географія”, 
кваліфікація 
„Географ. Викладач. 
Ґрунтознавець-
географ". 
Сертифікат IELTS 
№05UA000411SYCV0
01G 

Кандидат 
географічних наук, 
11.00.05 "Біогеографія 
і географія ґрунтів", 
тема дисертації 
"Ґрунтово-географічні 
основи екологічної 
експертизи земель (на 
прикладі Задністров'я 
України)"; доцент по 
кафедрі географії 
України.  

20 років Опубліковано понад 70 наукових та 
навчально-методичних праць, зокрема: 
1. Сич В. А. Основи екологічного 
туризму: навчальний посібник / В.А. 
Сич, В.В. Яворська, К.В. Коломієць. – 
Одеса: Вид-во "Друк південь", 2018. – 
232 с. 
2. Сич В. А. Історія туризму: 
навчальний посібник / В. А. Сич. – 
Одеса: Вид-во "Друк південь", 2018. – 
224 с. 
3. Сич В. А. Територіальна організація 
туристично-рекреаційної діяльності 
Українського Причорномор'я: 
Монографія / К. В. Коломієць, В. В. 
Яворська, В. А. Сич. – Одеса: Одеський 
національний університет імені І. І. 
Мечникова, 2018. - 290 с. 
4. Сич В. А. Методична схема 
багаторівневої територіальної 
організації регіону Українського 
Причорномор'я / К. В. Коломієць, В.В. 
Яворська, В. А. Сич // Вісник 
Дніпровського університету. Серія: 
Геологія, географія, 2017. - Том 25 (2). - 
С. 73-80. (Web of Science) 
5. Sych V. A. Odessa catacombs as an 
integral part of the tourist image of the 
Black Sea region / V. V. Yavorska, V. A. 
Sych, K. V. Kolomiyets, A. M. Shashero // 
Вісник Дніпровського університету. 
Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 
26. № 1. - С. 219-226. (Web of Science) 
6. Сич В. А.  Методологічні підходи 
щодо формування туристського образу 
регіону / Коломієць К. В., Яворська В. 
В., Сич В. А. // Вісник Одеського 
національного університету. Серія 
Географічні та геологічні науки. – Одеса, 
2017. – Том 22, Вип. 2 - с. 90-103. 
7. Сич В.А.  Вплив міжнародних 
транспортних коридорів на розвиток 

1) Чернівецький 
національний 
університет імені Юрія 
Федьковича, кафедра 
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"Ознайомлення із 
специфікою викладання 
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р. 
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свідоцтво про 
стажування №1062. 
"Ознайомлення із 
специфікою викладання 
та методикою навчання 
дисциплін спеціальності 
241 «Готельно-
ресторанна справа» на 
кафедрі туристичного 
бізнесу та 
країнознавства 
Харківського 
національного 
університеті імені В. Н. 
Каразіна", 15.06.2018 р. 



туризму регіону Українського 
Причорномор'я / В. В. Яворська, К. В. 
Коломієць, В. А. Сич // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. 
Серія: географічні науки, 2017. - Вип. 7. - 
с. 248-254. 
8. Сич В. А. Транс'європейська мережа 
туристичних пішохідних маршрутів / 
В. А. Сич, К. В. Коломієць // Географія 
та туризм. Науковий збірник. – Київ: 
КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2018. - Вип. 39. - 
с. 113-120. 
9. Сич В.А. Екотуристичний маршрут 
"Заповідне узбережжя Одещини" / В. 
А. Сич, К. В. Коломієць // Географія та 
туризм. Науковий збірник. – Київ: 
Київський національний університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 2014 р. – Вип. 28. - с. 147-
153. 
10. Методичні  рекомендації  для 
проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Маркетинг в 
туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм» 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» / К.В. Коломієць, В.В. 
Яворська, В.А. Сич. – Одеса: ОНУ імені 
І.І. Мечни-кова, 2019. – 72 с. 
Відповідальний виконавець наукових тем 
кафедри.  
Постійний учасник різноманітних 
міжнародних конференцій з актуальних 
проблем у сфері туризму та рекреації, 
зокрема: Брно, Чехія (27-28 квітня, 2018),  
Львів (10-11 травня 2018 р.), Відень, 
Австрія (2 грудня, 2017 р.), Кишинів, 
Молдова (08-09 жовтня 2015 р.) та ін. 
Керує науково-дослідною роботою 
студентів. 
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Збірник наукових праць. - Одеса: 
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С. 282 - 288. 
3. Ніколаєв Ю.О. Кластерний механізм 
інноваційного розвитку проблемних 
регіонів / Ю.О. Ніколаєв // Добробут 
націй в умовах глобальної 
нестабільності / відп. за випуск проф. 
С. О. Якубовський. - Одеса: Одеський 
національний університет імені 1.1. 
Мечникова. - 2017. - С. 25-27. 
4. Ніколаєв Ю.О. Сучасні маркетингові 
стратегії міжнародних готельних 
компаній / Ю. О. Ніколаєв, К.Г. 
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аспекти: матеріали Міжнародної 
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Особи, які працюють за сумісництвом 
 
Не має 

      

 
При розробці проекту Програми враховані вимоги: 
Проекту освітнього стандарту вищої освіти України для першого бакалаврського рівня галузі знань  24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм. 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

«Туризм» 
«Tourism» 

 
за спеціальністю 242 Туризм 

галузі знань 24 Сфера обслуговування 
 

1 - Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації 

242 Туризм 
Бакалавр туризму  
 
242 Тourism 
Bachelor of Tourism 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська 
Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 240 ЄКТС, 3 роки 10 місяців 
Тип програми Освітньо-професійна 
Повна назва закладу вищої 
освіти, а також структурного 
підрозділу у якому здійснюється 
навчання 

Одеський національний університет  
імені І.І. Мечникова 
Геолого-географічний факультет  
 
Odessa I.I.Mechnikov National University  
Faculty of Geology and Geography 

Назва закладу вищої освіти який 
бере участь у забезпеченні 
програми (заповнюється для 
програм подвійного дипломування) 

 

Офіційна назва освітньої 
програми, 
ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 
оригіналу (заповнюється для 
програм подвійного і спільного 
дипломування) 

 

Наявність акредитації відсутня 
Цикл/рівень програми 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);   

6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (EQF LLL) 
Другий цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ 
EHEA) 

Передумови Другий рівень базової середньої освіти,  
Третій рівень профільної середньої освіти 
Другий рівень першого (початкового) рівня професійної 
(професійно-технічної) освіти 
Третій рівень другого (базового) рівня професійної 
(професійно-технічної) освіти 
Четвертий рівень третього (вищого) рівня професійної 
(професійно-технічної) освіти  
П’ятий рівень фахової передвищої освіти 
Шостий рівень початкового рівня (короткого циклу) вищої 
освіти 

Форма навчання Денна (очна) 
Термін дії освітньої програми 5 років 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-
programm/ggf242-1.doc 

 



2 - Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації) 

формування загальних та фахових компетентностей для 
успішного здійснення професійної діяльності у сфері 
рекреації і туризму 
 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 
знань / спеціальність / 
спеціалізація програми) 

24 Сфера обслуговування 
242 «Туризм» 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності» 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна прикладна 
Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта з туризму за спеціальністю «Туризм». 
Ключові слова: туризм,  рекреаційно-туристичні ресурси та 
атракції, туристичний продукт, туристична діяльність, 
індустрія туризму 

Особливості програми Обсяг освітньої програми бакалавра: 
-  на базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС; 
‐ на базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС; 
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої 
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 
отримані в межах попередньої освітньої програми 
підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): 
 за спеціальністю 242 «Туризм» не більше, ніж 60 
кредитів ЄКТС;  
 за іншими спеціальностями не більше, ніж 30 кредитів 
ЄКТС  
Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 
стандартом вищої освіти. 
Поточний моніторинг освітніх програм, діагностика та 
актуалізація освітніх програм (не менше одного разу на рік) 
у відповідності з потребами туристичного ринку праці та 
академічної автономії ЗВО. 
 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в туристичних (туроператорських) компанія, 
малих підприємствах (турагенства, екскурсійні бюро, ТІЦ), 
закладах готельного та курортного господарствах, інших 
підприємствах індустрії туризму та рекреації, державних та 
регіональних органах влади з управління туризмом. 
Можлива професійна сертифікація, у тому числі в закладах 
вищої освіти за результатами опанування програми з 
туризму, яка може надаватися окремим рішенням 
екзаменаційної комісії, на підставі оволодіння 
компетентностями, передбаченими спеціальними блоками 
дисциплін даного плану (мінімально необхідні критерії: 
рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками 
не менше як 75 балів, оцінка за виробничу практику за 
спеціалізацією не менше як 75 балів, а також захист 
кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може 
бути присвоєна професійна кваліфікація (за 
Класифікатором професій ДК 003:2010): 
3414 Фахівець з туристичного обслуговування 
3414 Організатор подорожей (екскурсій) 
3414 Екскурсовод 

 



3414 Фахівець із організації дозвілля 
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 
3414 Фахівець із конференц-сервісу 
3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування 
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами 
туризму) 
3414 Фахівець із туристичної безпеки 
3340 Інструктор-методист з туризму  
3439 Інспектор з туризму 

Подальше навчання Мають право: продовжити навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти; на отримання 
післядипломної освіти; на підвищення кваліфікації; на 
академічну мобільність. 
 

5 - Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Базується на принципах, які визначають закономірності 

підготовки фахівців туристичної сфери: 
студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, 
науковості, систематичності і послідовності навчання, 
практико-орієнтований, міждисциплінарний, які 
забезпечуються лекційними, семінарськими, практичними 
заняттями, в тому числі на базі спеціалізованих лабораторій 
та кабінетів, самостійної роботи на основі опрацювання 
навчально-методичної, наукової фахової літератури та 
фахових періодичних видань українською та іноземним 
мовами, консультацій з викладачами та фахівцями індустрії 
туризму. 
 

Оцінювання Письмові (або письмово-усні) іспити, заліки, 
диференційовані заліки, поточний контроль, усні 
презентації, захист звітів з практики, кваліфікаційний  іспит 
зі спеціальності «Туризм», публічний захист 
кваліфікаційної роботи. 
 

6 - Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Здатність комплексно розв’язувати складні професійні 

задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації  як 
в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає 
застосування теорій і методів системи наук, які формують 
туризмознавство, і характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов 
 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя 
ЗК.3.Розуміння та власне осмислення основних 
світоглядних концепцій і принципів у навчанні і 
професійній діяльності 
ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

 



ЗК5. Соціальна відповідальність та екологічність мислення 
ЗК6. Здатність шукати, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних джерел  
ЗК7. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при 
виконанні завдань 
ЗК8. Навички використання інформаційних та 
комунікативних технологій 
ЗК9. Здатність визначати, формулювати і вирішувати 
проблеми 
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою  
ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною (ними) мовою 
(мовами) 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії, уміння 
працювати автономно та в команді  
ЗК13. Здатність планувати час та управляти ним  
ЗК14. Уміння дотримуватись норм здорового способу 
життя та впроваджувати їх у особистій та професійній 
діяльності 

Фахові компетентності 
спеціальності 

ФК1.Знання та розуміння предметної області своєї професії 
ФК2.Уміння застосовувати фахові знання на практиці 
ФК3. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний 
потенціал територій 
 ФК4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії 
туризму на всіх рівнях управління 
ФК5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних 
пріоритетів розвитку туризму  в цілому та окремих його 
форм і видів  
ФК6. Розуміння процесів організації туристичних 
подорожей і комплексного туристичного обслуговування 
(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, 
рекреаційного) 
ФК7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 
організовувати споживання туристичного продукту 
ФК8. Розуміння принципів, процесів і технологій 
організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її 
підсистем 
ФК9.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних 
та складних форс-мажорних обставинах 
ФК10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, 
аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, 
уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал 
ФК11. Здатність використовувати в роботі туристичних 
підприємств інформаційні технології та офісну техніку 
ФК12. Здатність визначати індивідуальні туристичні 
потреби, використовувати сучасні технології  
обслуговування туристів та вести претензійну роботу 
ФК13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і 
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні 
комунікації  
ФК14. Здатність працювати у міжнародному середовищі на 
основі позитивного ставлення до несхожості до інших 
культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, 
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, 
розпізнавання міжкультурних проблем у професійній 
практиці 
ФК15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися 
нормами законодавства 
ФК16. Уміння працювати з документацією та здійснювати 
розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу 

 



7 - Програмні результати навчання 
Програмні результати навчання Когнітивна (пізнавальна сфера) 

РН1) називати та відтворювати основні положення 
туристичного законодавства, національних і міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів; 
РН2) визначати зміст базових понять з теорії туризму, 
організації туристичного процесу та туристичної діяльності 
суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних 
та суміжних наук 
РН3) визначати основні форми і види туризму, розуміти їх 
поділ 
РН4) пояснювати особливості організації рекреаційно-
туристичного  простору; 
РН5) аналізувати рекреаційно-туристичний  потенціал 
території; 
РН6) виявляти і пояснювати принципи і методи організації 
та технології обслуговування туристів; 
РН7) розробляти, просувати та реалізовувати туристичний 
продукт; 
РН8) ідентифікувати  туристичну документацію та вміти 
правильно нею користуватися; 
РН9) організовувати процес обслуговування споживачів 
туристичних послуг на основі використання сучасних  
інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та  
дотримання  стандартів якості і норм безпеки. 
РН10) розуміти принципи, процеси і технології  організації 
роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-
психологічна, економічна, техніко-технологічна) 
 
Афективна (емоційна) сфера 
РН11)  володіти державною та іноземною (ними) мовою 
(мовами); 
РН12) застосовувати навички продуктивного спілкування зі 
споживачами туристичних послуг; 
РН13) встановлювати зв’язки  з експертами туристичної та 
інших галузей; 
РН14) проявляти повагу до індивідуального і культурного 
різноманіття; 
РН15) проявляти професійну толерантність до виявлення 
альтернативних принципів. 
РН16) діяти у відповідності з принципами соціальної 
відповідальності та громадянської свідомості 
 
Психомоторна сфера 
РН17) управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 
професійній туристичній сфері; 
РН18) адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в 
різних професійних ситуаціях; 
РН19) аргументовано відстоювати свої погляди у 
розв’язанні професійних завдань; 
РН20) виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 
розв’язання;  
РН21) приймати обґрунтовані рішення та нести 
відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності;  
РН22) демонструвати виконання професійних завдань у 
стандартних та невизначених ситуаціях 
 

 



8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення 

Визначається ліцензійними умовами провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ 
№ 1187 від 30.12.2015: доктори і кандидати наук, доктори 
філософії в галузі туризму. Можливе залучення 
закордонних та вітчизняних фахівців до учбового процесу. 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними аудиторіями, обладнаними  
сучасними засобами навчання, спеціалізованими 
лабораторіями та кабінетами з технічним обладнання та 
оснащенням для обробки інформації (інформаційних 
технологій), дотримання безпеки в туризмі та туристичної 
діяльності суб’єктів туристичного ринку, спеціалізовані 
прикладні ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне 
спорядження 

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально- 
методичного забезпечення 

Забезпеченість освітньої програми підготовки бакалаврів з 
туризму відповідно до умов ліцензування (Постанова КМУ 
від 30.12.2015 р. №1187) та акредитації ЗВО, зокрема, 
наявність: 
науково-методичних комплексів дисциплін (у тому числі 
електронні версії); лабораторії інформаційних технологій; 
фахових кабінетів/лабораторій (на вибір навчального 
закладу);  пакетів спеціалізованих прикладних ліцензованих 
програм,  бібліотечного фонду  фаховими, у т.ч. 
міжнародними,  періодичними виданнями та інтернет-
ресурсами. 
 

9 - Академічна мобільність 
Національна кредитна мобільність  
Міжнародна кредитна мобільність На основі угод про міжнародну академічну мобільність за 

програмою Еразмус+, укладених Одеським національним 
університетом імені І.І. Мечникова на умовах конкурсу 

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

На загальних умовах 

 
 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  

 
2.1. Перелік компонент ОП 
 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового
контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 

ННД.1.1.1 Філософія 3 іспит 

ННД.1.1.2 Іноземна мова за профспрямуванням 11 іспит 

ННД.1.1.3 Друга іноземна мова за профспрямуванням  6 іспит 

ННД.1.1.4 Актуальні питання історії та культури України  3 іспит 

ННД.1.1.5 Українська мова за профспрямуванням 3 залік 

ННД.1.1.6 Політологія  2 іспит 

ННД.1.1.7 Психологія  3 іспит 

ННД.1.1.8 Вища та прикладна математика  5 іспит 

ННД.1.1.9 Економічна теорія 6 іспит 

ННД.1.1.10 Екологія 4 залік 

ННД.1.1.11 Основи охорони праці та БЖД 3 залік 

ННД.1.1.12 Правознавство  2 залік 

ННД.1.1.13 Фізична культура (позакредитно)  залік 

ННД.1.2.1 Рекреаційні  комплекси світу  4 іспит 

ННД.1.2.2 Організація туризму  17 іспит 

ННД.1.2.3 Організація ресторанного господарства 5,5 іспит 

ННД.1.2.4 Організація готельного господарства 6 іспит 

ННД.1.2.5 Основи анімаційної діяльності 3 залік 

ННД.1.2.6 Регіональна економіка з основами регіональної 
політики 

5 іспит 

ННД.1.2.7 Основи суспільної географії  5 іспит 

ННД.1.2.8 Навчальна практика "Вступ до фаху" 3 іспит 

ННД.1.2.9 Навчально-організаційна практика 3 іспит 

ННД.1.2.10 Професійно-орієнтована практика  6 іспит 

ННД.1.2.11 Виробнича практика 7,5 іспит 

ННД.1.2.12 Переддипломна практика 3 іспит 

ННД.1.2.13 Кваліфікаційна робота 1 іспит 

ННД.1.2.14 Підготовка та здача держіспиту 1 іспит 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 121 

 



1 2 3 4 
Вибіркові компоненти ОП * 

Дисципліни  вибору ВНЗ 
ДВВ.01 Географія туризму  8,5 іспит 
ДВВ.02 Історія туризму 4 залік 
ДВВ.03 Географія світового господарства  4,5 іспит 
ДВВ.04 Туристичне краєзнавство Одещини  3,5 іспит 
ДВВ.05 Статистика  в туризмі 2,5 залік 
ДВВ.06 Інформаційні  системи і технології  6 іспит 
ДВВ.07 Правове регулювання туристичної діяльності  3 залік 
ДВВ.08 Економіка підприємництва  6 іспит 
ДВВ.09 Облік і аудит в туризмі  3 іспит 
ДВВ.10 Маркетинг в туризмі 7 іспит 
ДВВ.11 Менеджмент в туризмі 5,5 іспит 
ДВВ.12 Географія релігій 2,5 залік 
ДВВ.13 Рекреалогія 4 іспит 
ДВВ.14 Природні туристичні ресурси світу 3,5 залік 
ДВВ.15 Географія сфери послуг 4 залік 
ДВВ.16 Туризм в країнах Північної та Західної Європи 2 залік 
ДВВ.17 Туризм в країнах Азіатсько-Тихоокеанського  4,5 іспит 
ДВВ.18 Туризм в країнах Американського регіону 2 залік 
ДВВ.19 Міжнародний туризм 4 іспит 
ДВВ.20 Екологічний туризм 2 залік 
ДВВ.21 Туризм в країнах Африки та Близького Сходу 2,5 залік 
ДВВ.22 Екологічна етика 2 залік 
ДВВ.23 Етногеографія 2 залік 

Дисципліни вільного вибору студента 
ДВС.01 Етика та естетика 3 залік 
ДВС.02 Молодіжний та навчальний туризм 2 залік 
ДВС.03 Туризм на природоохоронних територіях 2 залік 
ДВС.04 Географія світової культури та мистецтва 3 залік 

Географія спеціалізованих туристичних ринків  
ДВС.05 

Світовий туризм і готельне господарство     
2,5 залік 

Сільський зелений туризм 
ДВС.06 

Релігійний туризм та паломництво 
2,5 залік 

Картографічні методи в туризмі  
ДВС.07 

ГІС-технології в туризм 
2 залік 

Туристично-рекреаційні ресурси України 
ДВС.08 

Туристично-рекреаційні ресурси регіону 
5 іспит 

Планування та організація туристичного бізнесу  
ДВС.09 

Аналіз діяльності туристичних підприємств 
2 залік 

Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського 
басейну 

ДВС.10 
Політико-географічні особливості розвитку 
туристичної діяльності 

3 іспит 

Спортивно-оздоровчий туризм 
ДВС.11 

Турлогістика 
3,5 іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 119 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 



 
2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 
 

Семестр Вид навчальної діяльності 

1 Обов’язкові компоненти: ННД.1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.2.6 

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.02, 13 

Дисципліни вибору студента: ДВС.01, 08 

2 Обов’язкові компоненти: ННД.1.1.2, 1.1.11, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.7  

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.01, 04 

Дисципліни вибору студента: ДВС.04 

3 Обов’язкові компоненти: ННД.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.2.2,  

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.01, 06 

Дисципліни вибору студента: ДВС.05 

4 Обов’язкові компоненти: ННД.1.1.2, 1.1.3, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.2, 1.2.5 

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.06, 15 

5 Обов’язкові компоненти: ННД.1.1.2, 1.1.7, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,  

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.03, 05, 10, 14,  

Дисципліни вибору студента: ДВС.10 

6 Обов’язкові компоненти: ННД.1.1.12, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.03, 09, 10, 11, 16 

Дисципліни вибору студента: ДВС.03 

7 Обов’язкові компоненти: ННД.1.2.2 

Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.07, 08, 11, 12, 21, 22 

Дисципліни вибору студента: ДВС.02, 11 

8 Дисципліни вибору ВНЗ: ДВВ.08, 17, 18, 19, 20, 23 

Дисципліни вибору студента: ДВС.06, 07, 09 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньої програми  спеціальності 242 «Туризм» 
проводиться у формі атестаційного екзамену зі спеціальності «Туризм» та у 
формі захисту кваліфікаційної роботи 

Атестаційний екзамен проводиться у письмовій формі з використанням 
тестових завдань і має включати 4-6 дисциплін з  нормативного та вибіркового 
блоків, які охоплюють знання, вміння та навички, набуті  здобувачами вищої 
освіти в процесі фахової підготовки і спрямовані на перевірку рівня 
сформованості загальних і спеціальних компетентностей.  

Кваліфікаційна (дипломна) робота повинна свідчити про опанування 
здобувачами вищої освіти системи загальнонаукових, спеціальних та 
професійних методів дослідження, володіння системним мисленням, 
відповідними компетентностями, необхідними для здійснення теоретичних 
узагальнень і вироблення практичних рекомендацій.  

До публічного захисту кваліфікаційної роботи допускаються роботи, які 
пройшли перевірку на плагіат на оприлюднені на офіційному сайті закладу 
вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти, 
містять відгук наукового керівника та рецензію зовнішню відносно випускової 
кафедри ЗВО. Публічний захист відбувається на засіданні екзаменаційної 
комісії у формі доповіді (до 10 хв.) з демонстрацією основних досягнутих 
результатів з прикладних/практичних досліджень, здійснених на основі 
опанування теоретичних положень і методів туризмознавства. 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного 
оволодіння компетентностями, передбаченими спеціальними блоками 
дисциплін (мінімально необхідні критерії: рівень опанування дисциплін блоку 
спеціалізації з оцінками не менше як 75 балів, оцінка за виробничу практику за 
спеціалізацією не менше як 75 балів, а також захист кваліфікаційної роботи з 
оцінкою не нижче 75 балів) може бути присвоєна професійна кваліфікація (за 
Класифікатором професій ДК 003:2010): 
3414 Фахівець з туристичного обслуговування 
3414 Організатор подорожей (екскурсій) 
3414 Екскурсовод 
3414 Фахівець із організації дозвілля 
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 
3414 Фахівець із конференц-сервісу 
3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування 
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 
3414 Фахівець із туристичної безпеки 
3340 Інструктор-методист з туризму  
3439 Інспектор з туризму 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження студенту ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр 
з туризму за спеціалізацією «Міжнародний туризм» або «Організація 
туристичної діяльності».  
 

 



 
4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Умі
ння 

Комуні
кація 

Автономія 
та 

відповідаль
ність 

Загальні компетенції     
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 
як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні  

+ + + + 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя  

+ + + + 

ЗК3. Розуміння та власне осмислення основних 
світоглядних концепцій і принципів у навчанні і 
професійній діяльності 

+   + 

ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і 
синтезу 

 +   

ЗК5. Соціальна відповідальність та екологічність 
мислення 

+   + 

ЗК6. Здатність шукати, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних джерел  

+ + + + 

ЗК7. Здатність зосереджуватись на якості та 
результаті при виконанні завдань 

 + +  

ЗК8. Навички використання інформаційних та 
комунікативних технологій 

+ + +  

ЗК9. Здатність визначати, формулювати і 
вирішувати проблеми 

+ +   

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою + + +  
ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною (ними) 
мовою (мовами) 

+ + +  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії, уміння 
працювати автономно та в команді  

 + + + 

ЗК13. Здатність планувати час та управляти ним  +  + 
ЗК14. Уміння дотримуватись норм здорового 
способу життя та впроваджувати їх у особистій та 
професійній діяльності 

+ + +  

Спеціальні (фахові) компетенції     
ФК1.Знання та розуміння предметної області своєї 
професії 

+  +  

ФК2.Уміння застосовувати фахові знання на 
практиці 

 +  + 

 



 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Умі
ння 

Комуні
кація 

Автономія 
та 

відповідаль
ність 

ФК3. Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал територій 

+ +  + 

ФК4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів 
індустрії туризму на всіх рівнях управління 

+ + + + 

ФК5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних 
пріоритетів розвитку туризму  в цілому та окремих 
його форм і видів  

+ +  + 

ФК6. Розуміння процесів організації туристичних 
подорожей і комплексного туристичного 
обслуговування (готельного, ресторанного, 
транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 

+ + + + 

ФК7. Здатність розробляти, просувати, 
реалізовувати та організовувати споживання 
туристичного продукту 

+ + + + 

ФК8. Розуміння принципів, процесів і технологій 
організації роботи суб’єкта туристичної індустрії 
та її підсистем 

+ + + + 

ФК9.Здатність забезпечувати безпеку туристів у 
звичайних та складних форс-мажорних обставинах 

+ + + + 

ФК10. Здатність здійснювати моніторинг, 
інтерпретувати, аналізувати та систематизувати 
туристичну інформацію, уміння презентувати 
туристичний інформаційний матеріал 

+ +  + 

ФК11. Здатність використовувати в роботі 
туристичних підприємств інформаційні технології 
та офісну техніку 

+ + +  

ФК12. Здатність визначати індивідуальні 
туристичні потреби, використовувати сучасні 
технології  обслуговування туристів та вести 
претензійну роботу 

+ + +  

ФК13. Здатність до співпраці з діловими 
партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 
ними ефективні комунікації  

 + +  

ФК14. Здатність працювати у міжнародному 
середовищі на основі позитивного ставлення до 
несхожості до інших культур, поваги до 
різноманітності та мультикультурності, розуміння 
місцевих і професійних традицій інших країн, 
розпізнавання міжкультурних проблем у 
професійній практиці 

+ + + + 

ФК15. Здатність діяти у правовому полі, 
керуватися нормами законодавства 

+ +  + 

ФК16. Уміння працювати з документацією та 
здійснювати розрахункові операції суб’єктом 
туристичного бізнесу 

 +  + 

 
 

 



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Програмні результати навчання 

Ін
те
гр
ал
ьн
а 

к
ом

п
ет
ен
тн
іс
ть
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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 6
 

Ф
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Ф
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 8
 

Ф
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 9
 

Ф
К
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Ф
К

 1
1 

Ф
К

 1
2 

Ф
К

 1
3 

Ф
К

 1
4 

Ф
К

 1
5 

Ф
К

 1
6  

               Когнітивна сфера 
РН1) називати та відтворювати основні 
положення туристичного законодавства, 
національних і міжнародних стандартів з 
обслуговування туристів 

+   +  +  +        + +    + +  + +  +   +  

РН2) визначати зміст базових понять з теорії 
туризму, організації туристичного процесу та 
туристичної діяльності суб’єктів ринку 
туристичних послуг, а також світоглядних та 
суміжних наук 

+ + + + + + + + +                    +  

РН3) визначати основні форми і види туризму +      + + + + + +                   
РН4) пояснювати особливості організації 
рекреаційно-туристичного  простору  

+    + + + + + + + +    + +              

РН5) аналізувати рекреаційно-туристичний  
потенціал території 

+    + + + + + + +  +                  

РН6) виявляти і пояснювати принципи і методи 
організації та технології  обслуговування 
туристів; 

+    + + + + + + + +                   

РН7) розробляти, просувати та реалізовувати 
туристичний продукт 

+     + +  +  + + + +  + +   + + +     +     

РН8) ідентифікувати  туристичну документацію 
та вміти правильно нею користуватися 

+    + + + + + +   +    +            + + 

 



Компетентності 
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РН9) організовувати процес обслуговування 
споживачів туристичних послуг на основі 
використання сучасних  інформаційних, 
комунікаційних і сервісних технологій та  
дотримання  стандартів якості і норм безпеки 

+     + + + +  + + + + +  +  +  + + + + + + + + + + + 

РН10) розуміти принципи, процеси і технології  
організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу 
та окремих його підсистем (адміністративно-
управлінська, соціально-психологічна, 
економічна, техніко-технологічна) 

+   +      +      +   + + +  +       + + 

                    
                        Афективна сфера 
РН11) володіти державною та іноземною (ними) 
мовою (мовами 

+ + + + +     +  + + +             + +   

РН12) застосовувати навички продуктивного 
спілкування зі споживачами туристичних послуг 

+    +    + + + + + + +  +     + +  +  + + +   

РН13) встановлювати зв’язки  з експертами 
туристичної та інших галузей 

+ + +  +    + + + + +    +     +   +   + + +  

РН14) проявляти повагу до індивідуального і 
культурного різноманіття 

+ + +       + +  +  +     +  +     + + +   

РН15) проявляти професійну толерантність до 
виявлення альтернативних принципів 

+  +  +     + +  +  +  +    + +     + + +   

РН16) діяти у відповідності з принципами 
соціальної відповідальності та громадянської 
свідомості 

 + +                             

 



Компетентності 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Програмні результати навчання 

Ін
те
гр
ал
ьн
а 

к
ом

п
ет
ен
тн
іс
ть

 

ЗК
 1

 

ЗК
 2

 

ЗК
 3

 

ЗК
 4

 

ЗК
 5

 

ЗК
 6

 

ЗК
 7

 

ЗК
 8

 

ЗК
 9

 

ЗК
 1

0 

ЗК
 1

1 

ЗК
 1

2 

ЗК
 1

3 

ЗК
 1

4 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0 

Ф
К

 1
1 

Ф
К

 1
2 

Ф
К

 1
3 

Ф
К

 1
4 

Ф
К

 1
5 

Ф
К

 1
6  

               Психомоторна сфера 
РН17) управляти своїм навчанням з метою 
самореалізації в професійній туристичній сфері 

+   + + +         +             +   

РН18) адекватно оцінювати свої знання і 
застосовувати їх в різних професійних ситуаціях 

+   + + + + + + + +       +          +   

РН19) аргументовано відстоювати свої погляди в 
розв’язанні професійних завдань 

+         + + + + + +  + +    + + + +  + + + +  

РН20) виявляти проблемні ситуації і пропонувати 
шляхи їх розв’язання 

+  +  + +  +  +   +    +  +  + + + + +  +   +  

РН21) приймати обґрунтовані рішення та нести 
відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності 

+  + +  +  +  +   +    +    + + + + +  + +  + + 

РН22) демонструвати виконання професійних 
завдань у стандартних та невизначених ситуаціях  

+       + +    +    +     +  + + + + + + +  
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