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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач  ступеня вищої 
освіти бакалавр. 

Освітньо-професійна програма «Туризм» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 
обслуговування розроблена проектною групою кафедри міжнародних відносин 
та туризму ННІ міжнародних відносин Київського міжнародного університету 
у складі: 

 
Глівінська Юлія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин та туризму; 
 
Рудковський Олександр Володимирович, доктор економічних наук, 
професор кафедри міжнародних відносин та туризму; 
 
Вяткін Павло Сергійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин та туризму 
 
 
Від роботодавця: 
Пятницька Ольга Вадимівна, директор компанії-туроператор «Вінтаж – 
креативні подорожі»; 
Кулик Олег Володимирович, директор туристичної компанія «Поїхали з 
нами». 
  

Рецензенти: 

Кучерява Ганна Олександрівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 
кафедри історії України і туризму Київського національного лінгвістичного 
університету                                                                            

Кожемяха Ольга Валеріївна,  директор ФОП Турагенство «Coraltravel» 

 

 

 



  

Профіль освітньо-професійної програми «Туризм» 
зі спеціальності 242 Туризм 

галузі знань 24 Сфера обслуговування 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський 
міжнародний університет»  
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних відносин та туризму 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою оригінала 

Ступінь вищої освіти – бакалавр; 
Академічна кваліфікація – бакалавр з туризму 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Туризм» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,         
3 роки 10 місяців 

Наявність 
акредитації 

Акредитація спеціальності 242 Туризм у 2016 році, 
відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 
2016 р., протокол №123 (наказ МОН України від 
26.12.2016 № 1613) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень 
Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами 

вступних випробувань: для вступу на перший курс – на 
основі повної загальної середньої освіти; вступу на 
другий – на основі раніше здобутого ступеня вищої 
освіти  
 

Мова(и) 
викладання 

Українська 

Термін дії 
освітньої програми  

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми  

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формування у здобувачів вищої освіти системи професійних знань і 

практичних навичок, необхідних для успішного здійснення професійної 
діяльності у сфері туризму, спрямованої на забезпечення споживачів 
туристичним продуктом, їх обслуговування в процесі споживання 
туристичного продукту,  а також здатності впроваджувати новітні технології 
формування, просування та реалізації туристичного продукту, екскурсійного 



  

обслуговування тощо. 
3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Спеціальність 242 Туризм 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Акцент освітньої програми робиться на здобутті 
навичок та знань в сфері туризму, що передбачає 
визначену зайнятість, можливість подальшої освіти та 
кар’єрного зростання. Програма дозволяє всебічно 
вивчити специфіку туристичної галузі та здійснення 
діяльності в напрямі обслуговування туристів. 

Обґрунтування 
програми 

Програма ґрунтується на класичних наукових 
результатах теоретичного та практичного досвіду 
підготовки фахівців з туризму з урахуванням аналізу 
сучасного стану галузі туризму, світового ринку 
туристичних послуг, аспектів глобалізації галузі 
туризму, затребуваності у професійних фахівцях галузі 
туризму, інноваційних методів ведення туристичного 
бізнесу, взаємодії України з ЮНВТО, впровадження 
трендів в галузі туризму тощо. 

Фахівці у сфері туризму повинні бути мобільними, 
кваліфікованими, конкурентоспроможними, вміти 
спілкуватися й взаємодіяти у професійному середовищі. 
Виникає необхідність підготовки нового покоління 
фахівців сфери туризму – менеджерів з туризму, 
організаторів туристичної та готельної діяльності, 
екскурсоводів тощо з професійним світобаченням, 
глобально мислячих, здатних ідентифікувати та 
ефективно використовувати набуті теоретичні знання в 
практичній діяльності, готових адекватно реагувати на 
поставлені професійні завдання. 

У сучасних умовах трансформації освітніх 
стандартів підготовкиа бакалаврів з туризму існує 
нагальна потреба у забезпеченні сучасного суспільства  
кваліфікованими кадрами, створення сприятливих умов 
для самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих 
фахівцях, а також модернізації системи підготовки 
бакалаврів з урахуванням процесів глобалізації та 
європейської інтеграції. 



  

Багаторічний досвід підготовки студентів за 
освітньо-професійною програмою «Туризм», а також 
спостереження й аналіз потреб ринку праці, спілкування 
з дійсними та потенційними стейкхолдерами, 
випускниками із заявленої спеціальності засвідчили  
необхідність здійснення підготовки бакалавра зі 
спеціальності 242 Туризм в освітньому процесі 
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 
Київського міжнародного університету. 

Професійна підготовка сучасних фахівців у сфері 
туризму має бути спрямована на формування й 
подальший розвиток їх професійної компетентності та 
конкурентоспроможного рівня кваліфікації, здобуття 
глибоких теоретичних знань і практичних умінь й 
навичок у сфері туризму.    

Особливості 
програми 

Характерною особливістю ОПП «Туризм» є її 
міждисциплінарний характер, а саме інтеграція знань 
країнознавства та регіонознавства, географії туризму, 
міжнародного туризму, економіки туризму, процесу 
забезпечення споживачів туристичним продуктом та їх 
обслуговування, а також формування здатності  
впроваджувати новітні технології просування та 
реалізації туристичного продукту, екскурсійного 
супроводу тощо. 
       ОПП «Туризм» поєднує теоретичну і практичну 
підготовку студентів із застосуванням сучасних освітніх 
технологій, виконання науково-пошукових завдань. 
Досягнення поставленої мети забезпечуються 
відповідними формами, методами і прийомами 
навчання, потужними ресурсами університету 
(матеріально-технічними, кадровими, інформаційними, 
організаційними, фінансовими тощо). 

Об’єкт діяльності: туризм як суспільний феномен, 
складна соціо-еколого-економічна система, яка охоплює 
різноманітні природно-географічні, соціо-культурні, 
екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, 
процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним 
подорожуванням; туризм як сфера професійної 
діяльності, яка передбачає формування, просування, 
реалізацію та організацію споживання туристичного 
продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з 
організації комплексного туристичного обслуговування 
в індустрії туризму. 

Цілі навчання: формування загальних та фахових 



  

компетентностей для успішного здійснення професійної 
діяльності у сфері рекреації і туризму. 

Теоретичний зміст предметної області. Поняття: 
туризм, турист, сфера туризму, форми та види туризму, 
рекреаційнотуристичні ресурси, об’єкти та атракції 
туризму; туристичний продукт, екскурсія, туристична 
дестинація, туристична діяльність, туристичний сервіс, 
індустрія туризму, туристична інфраструктура, ринок 
туристичних послуг, суб’єкти туристичного бізнесу; 
концепції: 1) гуманістична, патріотично-виховна, 
національної ідентичності; 2) глобалізації та глокалізації 
туризму; 3) геоторіальності туризму, геопросторової 
організації туристичного процесу; 4) сталого туризму 
задля розвитку; 5) інформаційно-технологічна; 
6) холістичного маркетингу, 7) сервісна; 8) соціально 
відповідального бізнесу; принципи, які визначають 
закономірності підготовки фахівців: 
студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, 
науковості, систематичності і 6 послідовності навчання, 
практико-орієнтований, міждисциплінарний.  

Предметна область містить знання з географії та 
історії туризму, туристичного краєзнавства і 
країнознавства, рекреалогії, організації туризму та 
екскурсійної діяльності, організації готельної та 
ресторанної справи, транспортного обслуговування, 
інформаційних систем і технологій в туризмі, економіки 
туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу 
туризму, правового регулювання та безпеки туристичної 
діяльності.  

Методи, методики та технології: загально- та 
спеціальнонаукові методи: географічні, економічні, 
соціологічні, психологічні, інформаційні, методи 
туристичного обслуговування (технологічно-виробничі, 
інтерактивні, сервісні). 

 Інструменти та обладнання: технічне 
обладнання та оснащення для обробки інформації, 
дотримання безпеки в туризмі та туристичної діяльності 
суб’єктів туристичного ринку, спеціалізовані прикладні 
ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне 
спорядження; сучасне інформаційно-комунікативне 
обладнання, інформаційні ресурси та програмні 
продукти, що застосовуються в туристичній діяльності 

4 – Придатність випусників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до Фахівець з туризму здатний виконувати 



  

працевлаштування професійну роботу, зазначену в Національному 
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій» (затверджений наказом 
Держспоживстандарту України від 28.11.2010 р. № 327), 
і може займати первинні посади: 
3340 Інструктор-методист з туризму  
3414 Фахівець з туристичного обслуговування  
3414 Організатор подорожей (екскурсій)  
3414 Екскурсовод  
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 
3414 Фахівець з готельного обслуговування 
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  
3439 Інспектор з туризму 

Подальше 
навчання 

За умови успішного завершення навчання, бакалавр 
може продовжити освіту на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на 
основі підручників та конспектів, практика, консультації 
із викладачами, підготовка наукових тез, індивідуальних 
науково-дослідницьких завдань. Студентсько-
центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, 
тези, індивідуальні науково-дослідницькі завдання, 
поточний контроль, атестація у формі комплексного 
кваліфікаційний екзамену, підсумкового екзамену з 
іноземної мови та публічного захисту випускної 
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. 

ЗК3 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК4 Здатність до критичного мислення, аналізу і 
синтезу. 

ЗК5 Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК8 Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій. 

ЗК9 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

ЗК10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 

ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК13 Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК14 Здатність працювати в команді та автономно. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння специфіки професійної діяльності. 

ФК2 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

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 
Здатність працювати з документацією та 

здійснювати розрахункові операції суб’єктом 
туристичного бізнесу.  

7 - Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1 

Знати, розуміти і вміти використовувати на 
практиці основні положення туристичного 
законодавства, національних і міжнародних стандартів з 
обслуговування туристів. 

ПРН2 

Знати, розуміти і вміти використовувати на 
практиці базові поняття з теорії туризму, організації 
туристичного процесу та туристичної діяльності 
суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 
світоглядних та суміжних наук. 

ПРН3 Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх 
поділ. 



  

ПРН4 Пояснювати особливості організації рекреаційно-
туристичного простору. 

ПРН5 Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 
території. 

ПРН6 
Застосовувати у практичній діяльності принципи і 

методи організації та технології обслуговування 
туристів. 

ПРН7 Розробляти, просувати та реалізовувати 
туристичний продукт. 

ПРН8 Ідентифікувати туристичну документацію та 
вміти правильно нею користуватися. 

ПРН9 

Організовувати процес обслуговування 
споживачів туристичних послуг на основі використання 
сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 
технологій та дотримання стандартів якості і норм 
безпеки. 

ПРН10 

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

ПРН11 
Володіти державною та іноземною (ними) мовою 

(мовами), на рівні, достатньому для здійснення 
професійної діяльності. 

ПРН12 Застосовувати навички продуктивного 
спілкування зі споживачами туристичних послуг. 

ПРН13 Встановлювати зв’язки з експертами туристичної 
та інших галузей. 

ПРН14 Проявляти повагу до індивідуального і 
культурного різноманіття. 

ПРН15 Проявляти толерантність до альтернативних 
принципів та методів виконання професійних завдань. 

ПРН16 Діяти у відповідності з принципами соціальної 
відповідальності та громадянської свідомості. 

ПРН17 Управляти своїм навчанням з метою 
самореалізації в професійній туристичній сфері. 

ПРН18 Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати 
їх в різних професійних ситуаціях. 

ПРН19 Аргументовано відстоювати свої погляди у 
розв’язанні професійних завдань. 

ПРН20 Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи 
їх розв’язання. 

ПРН21 
Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності. 

ПРН22 Професійно виконувати завдання в невизначених 



  

та екстремальних ситуаціях. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПЗВО «Київський міжнародний 
університет»  Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин та кафедри міжнародних відносин 
та туризму, відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти; робочої групи (проектної групи) з науково-
педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю, у складі трьох осіб, що мають науковий 
ступінь та/або вчене звання;  

наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми) наукового ступеня, а також стажу 
науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 
5 років; 

Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 
кількість членів якої складається з науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють у закладі освіти 
за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності і які не входять (входили) до 
жодної групи забезпечення такого або іншого закладу 
вищої освіти в поточному семестрі; 

частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене 
звання не менше 50%; 

частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук 
та/або вчене звання професора не менше 10%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес, мають стаж науково-
педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової 
та професійної активності, який засвідчується 
виконанням не менше чотирьох видів та результатів 
(підпункти 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов). 

Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та наказів про 
прийняття їх на роботу 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів; обладнані 
спеціалізовані кабінети, зокрема, кабінет англійської 
мови, спеціалізована комп’ютерна лінгвістична 
лабораторія, спеціалізований комп’ютерний кабінет, 
навчальні мультимедійні аудиторії, кабінет всесвітньої 
історії, кабінет географії, кабінет фізичної, економічної та 
політичної географії, конференц-зал, ресурсний центр.  

Освітній процес проходить в обладнаних за 



  

останніми технологіями, світлих приміщеннях, 
побудованих за євростандартами, оснащених 
відеопроекторами, плазмовими телевізорами. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій.  

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання освітньо-професійної 
програми. 

Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, 
спортивного майданчику, медичного пункту; 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 
потребують, гуртожитком. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом 
України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки 
України та вищого закладу освіти.  

Освітня діяльність здійснюється за навчальним 
планом та пояснювальної записки до нього. Кожна 
навчальна дисципліна навчального плану забезпечена 
робочою програмою, комплексом навчально-методичного 
забезпечення. Для проведення практичної підготовки 
студентів розроблені програми  практичної підготовки та 
робочі програми практик. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану складає 100%. Для 
проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 
наявні методичні матеріали для проведення підсумкової 
атестації. 

Інформаційне забезпечення здійснюється 
навчальними книгами (підручниками, навчальними 
посібниками тощо) та електронними ресурсами. 
Наявність вітчизняних та закордонних фахових 
періодичних видань відповідного або спорідненого 
профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому числі в 
електронному вигляді складає не менше 4 найменувань. 
Забезпечено доступ до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його діяльність. 



  

Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу 
освіти англійською мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність, правила прийому іноземців та 
осіб без громадянства, умови навчання та проживання 
іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову 
діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій 
установі) на території України, приймати участь в 
різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких 
програмах 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову 
діяльність в іншому закладі вищої освіти за межами 
України;  можливість перезарахування отриманих 
кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту 
освітніх програм 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до 
«Правил прийому до Київського міжнародного 
університету»  на підставі результатів навчання на 
підготовчому відділенні для іноземних громадян за 
гуманітарним напрямом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми (за навчальним планом) 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсова 

робота, практики, кваліфікаційна 
робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 
І. Нормативні освітні компоненти 

(загальна, професійна та практична підготовка) 
НОК.01 Історія України 3 Залік 
НОК.02 Історія української культури 3 Іспит 
НОК.03 Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит  
НОК.04 Філософія 3 Іспит  
НОК.05 Політологія 3 Іспит  
НОК.06 Іноземна мова 10 Іспит 

НОК.07 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням 8 Іспит  

НОК.08 Друга іноземна мова 10 Залік/ 
Іспит 

НОК.09 Друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням 11,5 Залік/ 

Іспит 
НОК.10 Вища математика 3 Іспит 

НОК.11 Теорія ймовірностей і математична 
статистика 3 Залік 

НОК.12 Основи економічної теорії 3 Залік 

НОК.13 Економіка підприємства 7 Залік/ 
Іспит 

НОК.14 Менеджмент і маркетинг 3 Залік 

НОК.15 Сучасні інформаційно-комунікаційні та 
сервісні технології 3 Іспит 

НОК.16 Теорія держави і права 3 Іспит 
НОК.17 Правові основи туристичної діяльності 3,5 Іспит 
НОК.18 Вступ до спеціальності 3,5 Іспит 
НОК.19 Основи туризмознавства 3,5 Залік 
НОК.20 Основи міжнародного туризму 3 Залік 

НОК.21 
Фізична географія країн світу та 

картографія 3 Залік 

НОК.22 Економічна і політична географія та 4 Іспит 



  

історія світу 
НОК.23 Демографія 3 Залік 
НОК.24 Історія туризму 3,5 Залік 
НОК.25 Країнознавство 5 Іспит 
НОК.26 Географія туризму 3 Залік 
НОК.27 Рекреаційні комплекси світу 3 Залік 
НОК.28 Туристичне краєзнавство 3,5 Іспит 
НОК.29 Туристичні ресурси України 3,5 Іспит 

НОК.30 
Галузі туризму: спортивний, зелений, 

медичний, діловий, виставковий 4 Іспит 

НОК.31 Туроперейтинг 3 Іспит 
НОК.32 Організація туристичних подорожей 3 Іспит 

НОК.33 
Організація готельного та ресторанного 

господарства 4,5 Іспит 

НОК.34 Основи наукових досліджень 3 Залік 

НОК.35 Теорія та практика перекладу 10 Залік/ 
Іспит 

НОК.36 Навчально-ознайомча практика 4 Залік 
НОК.37 Навчально-виробнича практика 6 Залік 
НОК.38 Переддипломна практика 6 Залік 
НОК.39 Курсова робота 3 захист 
НОК.40 Кваліфікаційна робота 6 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 177  
ІІ.І. Вибіркові освітні компоненти 

ВОК.01 
Інформаційні технології в  туристичному 

бізнесі / Інформаційно-аналітичне 
забезпечення туристичної галузі 

3,5 Залік 

ВОК.02 
Оптимізаційні методи та моделі 

діяльності туристичного підприємства / 
Логістика туристичних потоків 

3,5 Залік 

ВОК.03 
Економіка міжнародного туризму / 
Менеджмент туристичного бізнесу 4 Залік 

ВОК.04 
Право зовнішніх зносин / Захист прав 
споживачів туристичних послуг в ЄС 3,5 Залік 

ВОК.05 
PR-інструменти в туристичній галузі / 

Стратегічні комунікації в  туризмі 3,5 Іспит  

ВОК.06 
Бізнес-планування туристичних 

підприємств / Організація 
підприємницької туристичної діяльності 

3,5 Залік 

ВОК.07 
Психологія міжособистісного 

спілкування / Конфліктологія і теорія 
переговорів 

4 Іспит 

ВОК.08 
Стратегія розвитку туризму / Моніторинг 

ринку туристичних послуг 3,5 Залік 



  

ВОК.09 
Іноваційні технології в туризмі / 

Соціально-культурний туристичний 
сервіс 

3,5 Залік 

ВОК.10 
Управління регіональним розвитком 
туризму / Методологія туристичного 

супроводу 
4,5 Іспит 

ВОК.11 
Тайм-менеджмент у професійній 

діяльності / Риторика 3 Залік 

ВОК.12 
Основи бухобліку і аудиту / 

Ціноутворення в туризмі 3,5 Залік 

ВОК.13 
Основи гостинності / Гастрономічний 

сервіс 4 Залік 

ВОК.14 
Санаторно-курортні послуги / 

Екскурсійна діяльність 3,5 Залік 

ВОК.15 
Поведінка споживачів туристичних 

послуг / Інтелектуальний аналіз даних 
туристичних ринків 

4 Залік 

ВОК.16 
Перекладацька практика (усний 

переклад) / Перекладацька практика 
(письмовий переклад) 

5 Іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60  
 Підсумкова атестація 3  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

240  

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в 
робочих навчальних планах. 
 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
представлена в додатку 1.  Програма має внутрішню цілісність і гарантує 
уникнення дублювання навчальних дисциплін та їх елементів. Програма 
поділяється на освітні компоненти (курси), на яких здобуваються відповідні 
компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає досягти 
загальних цілей програми та запланованих результатів навчання. 

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із 
самостійною роботою здобувача освіти. Структура програми дозволяє 
здобувачеві отримати індивідуальний набір знань шляхом продуманої частини 
вибіркових курсів. Методи навчання включають самостійну дослідницьку 
діяльність здобувача освіти, за змістом та обсягом необхідну для досягнення 
заявлених цілей програми. 

 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Туризм» 

проводиться на основі результативності навчання, якості освіти, оцінювання 
здатності та сформованості здібностей вирішувати професійні і практичні 



  

завдання у формі атестаційного екзамену, що передбачає перевірку досягнення 
результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 
242 Туризм для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою 
програмою; підсумкового екзамену з іноземної мови (англ.) та публічного 
захисту кваліфікаційної роботи, що повинна передбачати теоретичні та 
аналітичні узагальнення або розв’язання практичної задачі у сфері туризму і 
рекреації із застосуванням теорій та методів туризмознавства. і завершується 
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеню 
вищої освіти бакалавр із присвоєнням кваліфікації: фахівець з туризму.  

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. Кваліфікаційна 
робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або 
його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи та атестаційного екзамену. 

 
 

4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
 

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:  

 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  
 

5. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 
 



  

       В сучасних умовах державотворення відбувається реформування як 
системи освіти, так і професійної діяльності у сфері туризму, поповнити яку 
мають професійно вмотивовані фахівці. Зокрема, Законом України «Про 
освіту» передбачено право  роботодавців брати участь у розробці професійний 
стандартів (вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для 
формування професійних кваліфікацій). Професійно-ціннісні мотиви повинні  
відображати прагнення студента отримати професійну підготовку для участі у 
продуктивній сфері життєдіяльності. Для роботи у сфері туризму вже 
недостатньо працювати з інформацією у тому числі в глобальних 
комп’ютерних мережах. Необхідно уміти визначати туристичну пропозицію 
туроператора щодо здійснення того чи іншого виду туру, користуючись 
зібраною географічною і маркетинговою інформацією, статистичною та 
плановою документацією та стандартними методиками.  
        ОПП Туризм передбачає постійний моніторинг з метою введення 
оновлених освітніх компонент професійної підготовки, що розвивають ключові 
компетентності, інтелектуальні та академічні навички майбутніх фахівців у 
сфері туризму, відображають вимоги суспільства та ринку праці. Постійний 
моніторинг надає можливість виявити потреби ринку праці і внесення змін в 
ОПП шляхом введення нових вибіркових дисциплін, що узгоджуватимуться з 
запитами потенційних роботодавців. 

Удосконалення освітньо-професійної програми «Туризм» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 
24 Сфера обслуговування здійснюється шляхом введення нових модулів до 
навчальних дисциплін або вибіркових дисциплін відповідно до 
компетентностей, яких потребує сучасний фахівець з туризму. 
 
 
 
Гарант освітньо-професійної програми 
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин та туризму                Ю.В. Глівінська 
 
 

 
Додаток 1 

Структурно-логічна схема 
освітньо-професійної програми «Туризм» 

 
Додаток 2 

Матриця відповідностей визначених ОП «Туризм» компетентностей / 
результатів навчання дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 

 
Таблиця 1. Матриця відповідності визначених ОП «Туризм»  компетентностей 
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.  



  

Таблиця 2. Матриця відповідності визначених ОП «Туризм» результатів 
навчання та компетентностей. 

 
Додаток 3 

Таблиця 1.  Матриця відповідності програмних компетентностей та  
програмних результатів навчання освітнім компонентам освітньо-професійної 
програми. 
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