
 

 

 



 

 

 



 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

  

Розроблено проєктною/робочою групою  у складі:  
 

1. Коломієць Катерина Василівна – кандидат географічних наук, доцент 

кафедри економічної та соціальної географії і туризму, викладач вищої 

категорії – керівник групи.     

2. Сич Віталій Андрійович – доктор географічних наук, доцент кафедри 

географії України, викладач вищої категорії. 

3. Яворська Вікторія Володимирівна – доктор географічних наук, 

професор кафедри економічної та соціальної географії, викладач вищої 

категорії. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейхолдерів  

1. Транченко Людмила Володимирівна – д.е.н., проф., завідувач кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного 

університету  садівництва. 

2. Любіцева Ольга Олександрівна – д.геогр.н., проф.., завідувач кафедри 

країнознавства та туризму КНУ імені Тараса Шевченка. 

3. Митницька Юлія Михайлівна - генеральний директор туристичної фірми 

"ЕДЕМ" (м. Одеса) 

 

 

 
 

 

 

Освітньо-професійна програма Туризм освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 

Сфера обслуговування розроблена проєктною групою відповідно до Стандарту 

фахової передвищої освіти: освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший 

бакалавр, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм, що 

затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2021 р. № 805. 



 

 

1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності                    

242 Туризм 

  

1. Загальна інформація  

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу  

Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова» 

Освітньо- 

професійний 

ступінь та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу  

Фаховий молодший бакалавр, 

фаховий молодший бакалавр з туризму 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми   

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра «Туризм» 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної 

програми  

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 

180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців, 

у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою 

освітньою програмою профільної середньої освіти 

професійного спрямування  

Наявність 

акредитації   

відсутня 

Цикл/рівень  НРК України - 5 рівень, ЕQF LLL - 5 рівень  

Передумови  Наявність базової загальної середньої освіти 

Мова(и) 

викладання  

Українська   

Термін дії освітньо-

професійної 

програми  

з 01.09.2022р.   

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми    

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents 

2. Мета  програми  

Підготовка фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність у сфері 

рекреації і туризму, розв’язувати типові спеціалізовані задачі професійної 



 

 

діяльності у сфері рекреації і туризму або у процесі навчання, що передбачає 

застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною 

невизначеністю умов. 

В 3. Характеристика програми 

1.  Предметна 

область, галузь 

знань 

24 Сфера обслуговування,  

242 Туризм 

 

2. Орієнтація 

програми 

освітньо-професійна програма  

Фокус програми: 

загальна/ 

спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

рекреації і туризму.  

Ключові слова: рекреація, туризм. 

Особливості 

програми   

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка 

фахівців із туристичного обслуговування. Практична 

підготовка в туристичних агентствах. 

С 4.  Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування   
 

Фаховий молодший бакалавр з туризму може  

працювати у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій (ДК 009:2010) та International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)  та здатний 

виконувати зазначені професійні роботи за 

Національним класифікатором України: «Класифікатор 

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 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за 

видами туризму) 

3414 Фахівець із туристичної безпеки 

3340 Інструктор-методист з туризму 

3439 Інспектор з туризму. 

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є 

вичерпним. 

2.  Подальше  

навчання 

Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих, у тому числі  післядипломної освіти. 



 

 

D 5. Викладання та оцінювання 

1.  Викладання та  

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання через 

виробничу практику. 

2.  Система 

оцінювання 

Накопичувальна бально-рейтингова система, що 

передбачає оцінювання здобувачів освіти за видами 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, 

спрямованої на опанування навчального навантаження з 

освітньо-професійної програми: поточний, підсумковий 

контроль. 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі 

кваліфікаційного іспиту. 

Е 6.  Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації або у 

процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів системи наук, які формують туризмознавство, 

та може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК 1. 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. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань 

про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 



 

 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні  

компетентності 
 

СК 1. Здатність застосовувати на практиці знання з 

правового регулювання сфери туризму в Україні. 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики 

туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця 

туристичного супроводу. 

СК 3. Здатність ідентифікувати туристичний ресурсний 

потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив 

розвитку туризму.  

СК 4. Здатність проводити моніторинг ринку 

туристичних послуг. 

СК 5. Здатність створювати туристичний продукт, 

надавати туристичну послугу (перевезення, тимчасове 

розміщення, харчування; екскурсійне, курортне, 

спортивне, розважальне та інше обслуговування). 

СК 6. Здатність забезпечувати доступність туризму та 

екскурсійних відвідувань для туристів різних категорій. 

СК 7. Здатність виконувати вимоги законодавства щодо 

забезпечення безпеки туристів, збереження їх майна, 

охорони туристичних ресурсів України і довкілля. 

СК 8. Здатність документально забезпечувати 

технологічні процеси туристичної діяльності та 

проводити їх економічні розрахунки. 

СК 9. Здатність використовувати у професійній 

діяльності інформаційні технології. 

СК 10. Здатність застосовувати організаційні й 

технологічні процеси суб’єкта туристичної сфери. 

СК 11. Здатність реалізовувати ефективні комунікації та 

навички взаємодії у професійній діяльності. 

СК 12. Здатність застосовувати принципи психології у 

професійній діяльності. 

СК 13. Здатність працювати в команді й налагоджувати 

міжособистісну взаємодію під час розв’язання 

професійних задач 

F 7.  Програмні результати навчання 

Нормативний зміст 

підготовки 

здобувачів фахової 

передвищої освіти, 

РН 1. Застосовувати нормативно-правові акти у 

професійній діяльності. 

РН 2. Застосовувати правові норми, норми з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у 



 

 

сформульований у 

термінах результатів 

навчання 

професійній діяльності. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у 

професійній діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у 

професійній діяльності.  

РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони 

туристичних ресурсів України та збереження довкілля 

під час виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів 

щодо стану і перспектив розвитку туризму. 

РН 7.  Інформувати споживачів про умови надання 

туристичних послуг. 

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого 

сервісу у професійній діяльності. 

РН 9. Брати участь у підготовці проєктів договорів 

туристичного, екскурсійного, готельного 

обслуговування. 

РН 10. Забезпечувати процес комплексного 

обслуговування клієнтів під час надання туристичної 

послуги та реалізації туристичного продукту. 

РН 11. Застосовувати знання з основ психології, що 

сприяють розвитку загальної культури, для розв’язання 

професійних задач. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, 

лідерства для налагодження комунікації у професійній 

діяльності. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного 

спілкування зі споживачами туристичних послуг у 

професійній діяльності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології для розв’язання професійних 

задач 

G 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

 

Склад проектної групи освітньо-професійної програми, 

педагогічний склад, що задіяний до викладання 

навчальних дисциплін за спеціальністю відповідають 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

на рівні фахової передвищої освіти.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує 

проведення всіх видів лабораторної, практичної, 

дисциплінарної та міждисциплінарної підготовки та 



 

 

 науково-дослідної роботи здобувачів освіти.  

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає потребам.  

Для проведення практичних і лабораторних робіт, 

інформаційного пошуку та обробки результатів наявні 

навчальні лабораторії, спеціалізовані комп’ютерні 

класи з необхідним програмним забезпеченням та 

необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі.  

Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць у гуртожитках 

відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення  

 

Освітній процес забезпечений навчально-методичними 

комплексами дисциплін, дидактичними матеріалами 

для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

освіти з дисциплін, програмами та методичними 

рекомендаціями з практик, методичними 

рекомендаціями щодо написання курсових робіт.  

На офіційному веб-сайті  http://onu.edu.ua/uk розміщена 

інформація про освітньо-професійну програму, 

навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, навчальні і робочі плани, 

графіки освітнього процесу.  

Навчальні корпуси, наукова бібліотека, читальні зали, 

гуртожитки забезпечені необмеженим доступом до 

мережі Інтернет.  

Навчальні курси розміщені на сайті 

https://college.onu.edu.ua 

H 9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

Формами академічної мобільності здобувачів освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 

ОНУ імені І.І. Мечникова, є: навчання за програмами 

академічної мобільності; мовне стажування. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

Реалізується в межах програми Erasmus+ та інших 

програм, що координує Інститут міжнародної освіти 

ОНУ імені І. І. Мечникова.   

Навчання іноземних 

здобувачів  

Підготовка та прийом на навчання іноземних 

здобувачів здійснюються згідно чинного законодавства 

України та Правил прийому до ВСП «Фаховий коледж 

ОНУ імені І.І. Мечникова» . 

 

   



 

 

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  Туризм та  

їх логічна послідовність 

  

2.1. Перелік компонентів ОПП 

Код 

н/д  

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів  

Форма  

підсумкового 

контролю  

ОК Обов’язкові  компоненти   

ОК 1.1 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

4,0 іспит 

ОК 1.2 Інформаційні системи та технології 5,0 іспит 

ОК 1.3 Історія України 3,0 іспит 
ОК 1.4 Основи економічної теорії 3,0 іспит 

ОК 1.5 Основи правознавства 3,0 залік 
ОК 1.6 Основи філософських знань та 

релігієзнавство 

3,0 іспит 

ОК 1.7 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3,0 іспит 

ОК 1.8 Фізичне виховання 5,0* залік 
ОК 1.9 Безпека життєдіяльності та охорона праці 3,0 іспит 
ОК 1.10 Вступ до спеціальності 3,0 залік 

ОК 1.11 Географія світової культури та мистецтва 3,0 залік 
ОК 1.12 Географія туризму  4,5 залік 
ОК 1.13 Екологія  4,0 залік 
ОК 1.14 Етика, естетика 3,0 залік 
ОК 1.15 Історія туризму 4,5 залік 
ОК 1.16 Організація туризму 3,0 залік 
ОК 1.17 Основи суспільної географії 5,0 іспит 
ОК 1.18 Регіональна економіка з основами 

регіональної політики 

6,0 іспит 

ОК 1.19 Рекреаційні комплекси світу  4,0 іспит 
ОК 1.20 Рекреологія 4,5 іспит 
ОК 1.21 Психологія 3,5 іспит 
ОК 1.22 Туристично-рекреаційні ресурси України 5,5 іспит 
ОК 1.23 Курсова робота 3,0 залік 
ОК 1.24 Практика (ознайомлювальна, навчальна, 

виробнича) 

16,5 
 

залік 

ОК 1.25 Кваліфікаційний іспит 1,5 іспит 



 

 

ВК Вибіркові  компоненти  

5 дисциплін з переліку  

  

 1. Географія релігій  

2. Географія світового господарства   

3. Географія сфери послуг 

4. Правове регулювання туристичної 

діяльності   

5. Природні туристичні ресурси світу  

6. Розміщення продуктивних сил  

7. Статистика в туризмі  

8. Трудове право 

9. Туристичне краєзнавство Одещини    

 

 

 
  

 

    

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 101,5  

 Загальний обсяг вибіркових компонент 18,5  

 Загальний обсяг базових та вибірково-

обов’язкових предметів освітньої 

програми профільної середньої освіти 

(відповідно до наказу МОН України №570 

від 01.06.2018р.) 

60  

 Загальний обсяг освітньо-професійної  

програми 

180  

 
 

2.2. Структурно-логічна схема  

Логічна послідовність вивчення обов’язкових компонентів  освітньо-

професійної програми 
 

Семестр Вид навчальної діяльності 

І ОК 1.5, 1.10, 1.14, 1.20 

ІІ ОК 1.4, 1.15, 1.22, 1.24 

ІІІ ОК 1.9, 1.18  

ІV ОК 1.2, 1.7, 1.11, 1.16, 1.24  

V ОК 1.1, 1.3, 1.8, 1.13, 1.21, 1.23 ВК 1.1, 1.2, 1.3 

VІ ОК 1.6, 1.12, 1.17, 1.19, 1.24, 1.25 ВК 1.4, 1.5 
 

 

3. Форма атестації здобувачів освіти 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться 

Атестаційною комісією у формі кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит 

передбачає оцінювання результатів навчання, визначених даною освітньо-

професійною програмою.  



 

 

  

4. Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім 

компонентам освітньо-професійної програми Туризм 
 

Компетентності 
ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

 

ОК 

1.5 

 

ОК 

1.6 

ОК 

1.7 

ОК 

1.9 

ОК 

1.10 

ОК 

1.11 

ОК 

1.12 

ОК 

1.13 

 

ОК 

1.14 

 

ОК 

1.15 

ОК 

1.16 

ОК 

1.17 

ОК 

1.18 

ОК 

1.19 

 

ОК 

1.20 

 

ОК 

1.21 

ОК 

1.22 

ОК 

1.23 

ОК 

1.24 

ОК 

1.25 

ІК       
                  

ЗК 1       
                  

ЗК 2     
  

 
                  

ЗК 3     
  

 
                  

ЗК 4     
  

 
                  

ЗК 5     
  

 
                  

ЗК 6     
  

 
                  

ЗК 7     
  

 
                  

ЗК 8       
                  

СК 1       
                  

СК 2     
  

 
                  

СК 3     
  

 
                  

СК 4     
  

 
                  

СК 5     
  

 
                  

СК 6     
  

 
                  

СК 7     
  

 
                  

СК 8     
  

 
                  

СК 9     
  

 
                  

СК 10     
  

 
                  

СК 11     
  

 
                  

СК 12     
  

 
                  

СК 13     
  

 
                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми Туризм 

 
Результати  

навчання ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

 

ОК 

1.5 

 

ОК 

1.6 

ОК 

1.7 

ОК 

1.9 

ОК 

1.10 

ОК 

1.11 

ОК 

1.12 

ОК 

1.13 

 

ОК 

1.14 

 

ОК 

1.15 

ОК 

1.16 

ОК 

1.17 

ОК 

1.18 

ОК 

1.19 

 

ОК 

1.20 

 

ОК 

1.21 

ОК 

1.22 

ОК 

1.23 

ОК 

1.24 

ОК 

1.25 

РН 1       
                  

РН 2     
  

 
                  

РН 3     
  

 
                  

РН 4     
  

 
                  

РН 5     
  

 
                  

РН 6     
  

 
                  

РН 7     
  

 
                  

РН 8     
  

 
                  

РН 9     
  

 
                  

РН 10     
  

 
                  

РН 11     
  

 
                  

РН 12     
  

 
                  

РН 13     
  

 
                  

РН 14     
  

 
                  

РН 15     
  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності за 

спеціальністю 242 Туризм 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Вид засобу 

провадження 

освітньої діяльності 

Найменування 

обладнання, 

устаткування,  

їх кількість 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, її 

площа, кв. метрів (адреса 

приміщення, в якому 

розташовується лабораторія, 

спеціалізований кабінет) 

Основи 

філософських 

знань та 

релігієзнавство, 

Етика, естетика, 

Географія світової 

культури та 

мистецтва, 

Географія релігій,  

Історія України, 

Основи 

правознавства, 

Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності, 

Трудове право 

Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисциплін. 

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

Комп’ютер 

Celeron  – 1 од.,  

Проектор 

мультимедійній 

ACER Х112 – 1 

од. 

Екран: Elite 

Screens S/N 

T113UWS1 – 

1од. 

Тематичні 

стенди.  

Картографічні 

матеріали. 

Підручники та 

навчальна 

література з 

теоретичних та 

прикладних 

проблем 

гуманітарних 

дисциплін. 

Кабінет гуманітарних 

дисциплін (36м2), 

вул. Маршала Говорова, 4, 

№114 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисципліни. 

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

Комп’ютери 

Celeron – 13 од. 

Комутатор Allied 

Telesun – 1 од. 

МФУ НР 1100А 

– 1 од. 

 

Кабінет інформатики та 

комп’ютерної техніки (72 м2), 

вул. Маршала Говорова, 4, 

№101 



 

 

Безпека 

життєдіяльності та 

охорона праці, 

Екологія 

Демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисциплін. 

Тематичні 

стенди, 

демонстраційні 

матеріали, 

підручники та 

навчальна 

література. 

Кабінет  безпеки 

життєдіяльності та  охорони 

праці (36м2),  

вул. Маршала Говорова, 4, 

№410 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисципліни. 

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

Телевізор GVC 

AV-21 – 1 од. 

DVD player 

Psoneer DV-320-

K – 1 од. 

Музичний центр 

Soni – 1 од. 

МФУ Samsung 

4300 – 1 од.  

Демонстраційні 

матеріали, 

підручники та 

навчальна 

література. 

Кабінет іноземних мов (36м2), 

вул. Маршала Говорова, 4, 

№315  

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисципліни. 

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

Ноутбук НР 620 

– 1 од.  

Тематичні 

стенди, 

демонстраційні 

матеріали, 

підручники та 

навчальна 

література. 

Кабінет української мови та 

літератури (36м2),  

вул. Маршала Говорова, 4, 

№304 



 

 

Основи 

економічної теорії, 

Регіональна 

економіка з 

основами 

регіональної 

політики, 

Географія 

світового 

господарства, 

Географія сфери 

послуг, 

Розміщення 

продуктивних сил, 

Статистика в 

туризмі  

Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисциплін. 

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

Ноутбук Aser 

Aspire 5733Z 

P6200 2/13/4/500 

– 1 од.  

Проектор 

мультимедійній 

ViewSonic – 1 од. 

Екран: Elite 

Screens – 1 од. 

Ксерокс 

Panasonic FP7113 

– 1од. 

Картографічні 

матеріали, 

демонстраційні 

матеріали, 

підручники та 

навчальна 

література. 

Кабінет економіки, статистики 

і аналізу (36м2),  

вул. Маршала Говорова, 4, 

№314 

Психологія Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисципліни. 

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

Ноутбук Xiaomi 

laptop Pro 

15/16/512/MX450 

– 1 од., 

телевізор 

Samsung 

UE32N5000AU – 

1 од., 

принтер - НР 

1200 – 1 од. 

Демонстраційні 

матеріали, 

підручники та 

навчальна 

література. 

Кабінет соціальної роботи 

(36м2),  

вул. Маршала Говорова, 4, 

№102 

Вступ до 

спеціальності, 

Географія 

туризму, 

Організація 

туризму,  

Історія туризму, 

Основи суспільної 

географії, 

Рекреаційні 

комплекси світу, 

Рекреологія, 

Туристично-

Технічні та 

демонстраційні 

засоби,  

довідкові та 

науково-дослідні 

матеріали,  

інше аудиторне 

оснащення. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисциплін. 

Ноутбук Aser 

Aspire – 1 од.,  

проектор 

мультимедійний 

Toshiba – 1 од.,  

екран 

MotteWhites – 1 

од., тематичні 

стенди, 

картографічні 

матеріали, 

підручники та 

навчальна 

Кабінет туристичних та 

суспільно-географічних 

дисциплін (36м2),  

вул. Маршала Говорова, 4, 

№408 

 

 

 



 

 

рекреаційні 

ресурси України, 

Туристичне 

краєзнавство 

Одещини,   

Природні 

туристичні 

ресурси світу  

Ліцензійне 

програмне 

забезпечення. 

література.  

Персональні 

комп’ютери – 10 

од., 

картографічні 

засоби, 

тематичні 

стенди, 

довідники та 

роздатковий  

матеріал. 

Учбова лабораторія ГІС 

технологій в туризмі (25,3 м2), 

Шампанський провулок, 2,  

№75. 

За домовленістю з геолого-

географічним факультетом, 

який здійснює освітню 

діяльність за першим та 

другим рівнями вищої освіти 

за ОПП Туризм  

Фізичне виховання  Демонстраційні 

засоби,  

довідкові матеріали.  

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисципліни. 

 

Спортивний 

інвентар. 

Тематичні 

стенди, 

роздатковий  

матеріал. 

Підручники та 

навчальна 

література.  

Спортзала (72м2), вул. 

Маршала Говорова, 4, №001,  

Стадіон ОНУ імені І.І. 

Мечникова (677м2), 

Шампанський провулок, 3 

 

 


