
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВІДПОВІДНОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Обсяг освітньої програми становить 150 кредитів ЄКТС 

Тривалість програми – 2 роки 6 місяців 
СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ 
  

Цикли освітньої 

програми 
НОРМАТИВНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

Загальна кількість Форма 

контрол

ю 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

Загальна 

кількість Форма 

контролю кредитів 

ЄКTC 
годин 

кредитів 

ЄКTC 
годин 

ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ 
  

33 кредитів ЄКТС 
22%  

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 
2 60 Екзамен 

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В 

УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ  
1 30 Залік 

ІНОЗЕМНА МОВА  (ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 
7,5 225 

Залік 

Екзамен 

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 2 60 Залік 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 7,5 225 Залік 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 2 60 Залік 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ 2 60 Залік 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 2 60 Екзамен 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 3 90 Екзамен 

ЕТИКА І ЕСТЕТИКА 2 60 Залік 

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ 

(ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО) 
2 60 Залік 

ПРОФЕСІЙНИЙ 

ЦИКЛ 
  

93 кредити ЄКТС 
62% 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 4,5 135 
Залік 

Екзамен ЦИКЛ  ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ 

ВИЩА МАТЕМАТИКА 3 90 Залік БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 2 60 Залік 

ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА 

ТЕХНІКА 
2 60 Залік 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 2,5 75 Залік 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ 3 90 
Залік 

Екзамен 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  2 60 Залік 
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 2 60 Залік 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 2 60 Залік 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА 

ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 
2 60 Екзамен ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 
2,5 75 Екзамен 

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ 2 60 Екзамен 



 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В 

ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
2 60 Залік ТУРИСТИЧНІ ФОРМАЛЬНОСТІ 2 60 Залік 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЕТИКЕТ 4 120 Екзамен  ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ 2 60 Залік 

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
8,5 255 

Залік 

Екзамен 

курсова 

робота 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ 2 60 Залік 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТУРИСТІВ В ГОТЕЛЯХ 
2,5 75 Залік МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ 2,5 75 Залік 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

ТУРИСТІВ 
2,5 75 Залік ІІ. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 6 180 

Залік 

Екзамен 

курсова 

робота 

КРАЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ 

МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 
2 60 Залік 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
2,5 75 Екзамен 

ЕКСКУРСОЗНАВСТВО В 

ТУРИСТИЧНІЙ КОМПАНІЇ 
2 60 Залік 

ІНОЗЕМНА МОВА (ДІЛОВА МОВА) 2,5 75 Екзамен 

 

ІНОЗЕМНА МОВА (ФАХОВА) 13,5 405 
Залік 

Екзамен 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В 

ТУРИЗМІ 
3 90 Залік 

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 4 120 
Залік 

Екзамен 

ОСНОВИ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ 2 60 Залік 

ЦИКЛ 

ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
  

24 кредити ЄКТС 
16% 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА 

ЕКСКУРСОЗНАВСТВА 

3 90 Залік 

ТУРИСТИЧНА ПРАКТИКА 6 180 Залік 

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 7,5 225 Залік 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 7,5 225 Залік 

ДЕРЖАВНА 

АТЕСТАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
  Екзамен 

ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ 

ЕКЗАМЕН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
  Екзамен 

  

 



ІV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ 

НАВЧАННЯ 

Програмні компетентності 

Інтегральні  компетентності 
Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі туристичної діяльності або в сфері 

обслуговування туристичного комплексу країни що дозволить йому бути 

екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на ринку праці. 

1 Загальні  здатність до письмової й усної комунікації на 

англійській мові, готовність до роботи в іншомовному 

середовищі  

 здатність до комунікаційної взаємодії в туристичній 

сфері. 

 здатність до формування світогляду, розуміння 

принципів розвитку суспільства 

 здатність вести дискусію, використовувати відповідну 

термінологію та способи вираження думки в усній та 

письмовій формах рідною мовою.  

 здатність до сприйняття культури та звичаїв інших 

країн і народів, толерантного ставлення до національних, 

расових, конфесійних відмінностей, здібність до 

міжкультурних комунікацій у туристичній сфері. 

 здатність працювати в колективі, керувати людьми та 

підкорятися. 

 здатність володіти основами законодавства про 

фізичну культуру і спорт, методами і засобами фізичного 

виховання для оптимізації працездатності та здорового 

способу життя. 

 здатність розуміти і аналізувати взаємовідносини 

суспільства з навколишнім природним середовищем та 

використовувати основні закони природи у професійній 

діяльності. 

 здатність працювати з інформацією із використанням 

новітніх інформаційних технологій. 

 здатність збирати та аналізувати дані, необхідні для 

розрахунку економічних і соціально-економічних 

показників, що характеризують діяльність суб'єктів 

господарювання  

 здатність обробляти та інтерпретувати з 

використанням базових знань математики та 

інформатики дані, що необхідні для здійснення 

професійної діяльності. 

 здатність до організації, планування та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві. 

 здатність професійно оперувати географічною 

інформацією стосовно визначення атрактивності 

туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу 

країн і регіонів на предмет розвитку спеціальних видів 

туризму. 



 

 здатність застосувати основні методи організації 

безпеки життєдіяльності людей, їх захисту від 

можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, 

інших ситуацій в туристичній діяльності. 

 здатність до самоменеджменту і tіme-менеджменту; 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

2 Спеціальні 

(фахові) 
 здатність до організації та управління туристичним 

процесом; 

 здатність використовувати теорію інноваційного 

розвитку в туристичній діяльності; 

 здатність розробляти та упроваджувати регіональні 

програми сталого розвитку туризму; 

 здатність упроваджувати в практику міжнародний 

досвід туристичної діяльності; 

 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та 

національного туристичного ринків та основ соціально-

відповідального маркетингу в туризмі; 

 здатність управляти ризиками в туризмі; 

 здатність до управління інформацією; 

 здатність до підприємницької діяльності  на 

національному та міжнародному туристичному ринку; 

 здатність до визначення стратегічних завдань у 

розвитку туристичного бізнесу. 

 здатність здійснювати аналіз сучасного стану та 

ефективного й оптимального розвитку і розміщення 

всіх складових рекреаційних комплексів;  

 здатність визначати територіальну організацію та 

оцінювати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо 

стану та перспектив розвитку видового 

(спеціалізованого) туризму;  

 уміння використовувати методичні підходи до оцінки 

природно-ресурсного потенціалу та його екологічно 

безпечних форм використання та відтворення;  

 здатність проводити комплексні маркетингові 

дослідження і моніторинг ринку туристичних послуг;  

 здатність визначати мотиви туристичної подорожі та 

споживчі характеристики туристичних послуг; 

 здатність формувати різноманітні програми 

туристичного обслуговування;  

 здатність складати, оформлювати і оперувати 

туристичною документацією при формуванні та 

реалізації туристичного продукту; 

 здатність організовувати процес обслуговування 

туристів в процесі споживання туристичного продукту; 



 

 здатність укладати угоди із зарубіжними та 

вітчизняними партнерами та забезпечувати їх 

реалізацію на підставі існуючих вимог міжнародного та 

національного договірного права; 

 здатність організовувати процес створення і розвиток 

агентської мережі; 

 здатність налагоджувати довготривалу співпрацю зі 

споживачами, суб’єктами туристичної діяльності, 

фінансово-кредитними установами, страховими 

компаніями, консульствами і представництвами 

іноземних держав, використовуючи регламентуючі 

документи на засадах договірного права; 

 здатність організовувати туроператорську діяльність; 

 здатність організовувати рекламно-інформаційні 

заходи та застосовувати ефективні маркетингові 

комунікації з існуючими та потенційними споживчими 

ринками; 

 здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, 

аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню 

управлінську інформацію для здійснення планування, 

організовування, мотивування працівників та контролю 

за діяльністю підлеглих в підрозділах туристичних 

підприємств; 

 здатність ефективно використовувати інструментарій і 

технології сучасного менеджменту в управлінні 

туристичними підприємствами; 

 здатність розуміти основні принципи, характеристику 

об’єктів, прийоми і способи бухгалтерського обліку; 

 здатність аналізувати, визначати ефективність 

фінансово-господарської діяльності туристичних 

підприємств; 

 здатність економічно обґрунтовувати управлінські 

рішення; 

 здатність планувати та організувати роботу 

туристичного офісу; 

 здатність ведення ділових комунікацій. 

 



 

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Програмні результати навчання 

 Знання  знання географічної інформації стосовно визначення 

атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного 

потенціалу країн і регіонів на предмет розвитку спеціальних 

видів туризму; 

  знання міжнародного та українського права і 

законодавства, Конституції України; директивних 

документів Верховної Ради і Кабінету Міністрів України з 

питань туризму; 

 знання основних методів організації безпеки 

життєдіяльності людей, їх захисту від можливих наслідків 

аварій, катастроф, стихійних лих, інших ситуацій в 

туристичній діяльності.  

 знання історії розвитку туризму, класифікації туризму, 

види турів, типи туристів та класів туристичного 

обслуговування.  

 знання технології складання турпакету (розміщення, 

харчування, трансфер, додаткові послуги) та формування 

різних видів турів за призначенням, насичення заходами 

(комплектністю), атрактивністю, тривалістю, формою 

туристичного обслуговування, видом траси маршруту, 

віком подорожуючих та надання певних переваг, наявними 

місцевими ресурсами тощо  

 знання технології оформлення, ведення обліку та 

зберігання туристичної документації: програм перебування 

туристів, інформаційних листів (пам’яток); туристичних 

ваучерів, санаторно-курортних путівок, маршрутних листі, 

міграційних карток, візових анкет, страхових полісів, 

митних декларацій та ін. документів, необхідних для 

здійснення подорожі; звітів, запрошень, листів бронювання, 

квитків на транспортне обслуговування, багажних 

квитанцій, списків груп та ін. 

 знання специфіки реалізації різних програм туристичних 

подорожей (за змістом, місцем проведення, типом клієнтури 

та ін.).  

 знання характерних ознак, класифікації типів закладів 

ресторанного господарства, видів, методів та форм 

обслуговування споживачів. 

 знання технології обов’язкового страхування туристів на 

підставі нормативно-правової бази з питань страхування та 

особливостей страхування майна і життя в Україні та за 

кордоном.  

Уміння  вміння визначати засади спеціалізованих рекреаційних 

систем різного територіального охоплення.  

 вміння досліджувати конкурентів та попит потенційних 

споживачів туристичних послуг та існуючих пропозиції, 



 

використовуючи методики маркетингових досліджень 

 вміння діагностувати стан маркетингового середовища 

туристичних підприємств і організації та тенденції розвитку 

туристичного ринку.  

 вміння визначати туристичну пропозицію туроператора 

щодо здійснення того чи іншого виду туру, користуючись 

зібраною географічною і маркетинговою інформацією, 

статистичною та плановою документацією та стандартними 

методиками.  

 вміння оформляти туристичну документацію: виїзні 

документи індивідуальних туристів, туристичних груп, 

дотримуючись вимог чинного законодавства та 

законодавства країн в’їзду: договорів на туристичне 

обслуговування, рахунків, документів туриста та ін.  

 вміння визначати та задовольняти індивідуальний 

попиту споживачів туристичних послуг, формувати 

інклюзивну програм відпочинку. 

 вміння організовувати післяпродажне обслуговування 

клієнтів, визначати критерії якості надання послуг, 

проводити претензійну роботу.  

 вміння проводити розрахунки з туристами за замовлене 

туристичне обслуговування, оформлення рахунку (інвойсу) 

та контролю за його оплатою.  

 вміння організовувати та планувати екскурсійну 

діяльність. 

 вміння готувати контрольний та індивідуальний тексти 

екскурсії.  

 вміння розробляти та проводити екскурсії.  

 вміння виявляти туристів зі специфічними вимогами та 

створення сприятливого клімату в екскурсійній групі, 

організовувати індивідуальну роботу з туристами.  

 вміння використовувати елементи системи якості 

туристичного обслуговування, контролювати якість і 

безпеку послуг; перевіряти якість оформленням турпакету, 

бронювання, підтвердження і оформлення послуг.  

 вміння визначати ризики та забезпечувати безпеку 

туристичних подорожей. 

Комунікація  уміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та 

суспільні інтереси;  

 спираючись на розуміння загальнолюдських цінностей та 

навички самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних 

думок; 

 спираючись на певний рівень інтелектуальних знань та 

комплекс моральних особистих якостей, виховувати уміння 

поважати інші погляди щодо проблемних питань з професійної 

діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити 

самокритично оцінювати свою поведінку та результати 

діяльності;  



 

 практикувати використання іноземних (ної) мов (мови) 

у професійній діяльності; 

 використовувати норми усного та письмового 

спілкування, уміти логічно і послідовно доводити 

інформацію під час професійного та соціально-побутового 

спілкування;  

 уміння з дотриманням етичних норм формувати 

комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємодії, 

застосовувати демократичні технології прийняття 

колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби 

інших; 

 уміти брати участь у дискусіях з проблемних питань 

розвитку туристичної сфери та виборі оптимальних рішень; 

 демонструвати уміння та навички комунікативного 

менеджменту; 

 дотримуватися вимог спілкування в діалоговому 

режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю 

в сфері туризму. 

Автономія і 

відповідальність 
 демонструвати соціальну відповідальність за результати 

прийняття стратегічних рішень; 

 практикувати прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 

підходів та прогнозування; 

 нести відповідальність за розвиток професійного знання 

і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди; 

 демонструвати здатність саморозвитку та 

самовдосконалюватися впродовж життя; 

 ініціювання інноваційних комплексних проектів, 

лідерство та повна автономність під час їх реалізації. 

 

VI. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, проводиться на 

основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками 

задач соціальної та професійної діяльності, рівня сформованості програмних 

компетенцій та програмних результатів.  

Державна атестація випускників за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» 

здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення 

кінцевих цілей освітньої підготовки. 

Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та 

навичок випускників, здійснюється з використанням загальнодержавних методів 

комплексної діагностики: комплексний державний екзамен за фахом та державний 

екзамен з іноземної мови. 

На державну атестацію винесено комплексний екзамен за фахом, який включає 

завдання з чотирьох нормативних дисциплін циклу професійної підготовки, 

відповідно до рекомендацій освітньо-професійної програми, а саме:  

Розділ 1. Технологія та організація туристичної діяльності  

Розділ 2. Основи менеджменту. 

Розділ 3. Туристичне країнознавство  



 

Розділ 4. Географія туризму  

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів: 

1) тестова перевірка знань, що формують уміння студента орієнтуватися в основних 

питаннях майбутньої спеціальності  

Теоретичні знання студентів, під час державної атестації, перевіряються 

шляхом тестування в автоматизованому режимі за допомогою електронної системи 

програмованого опитування. 

2) письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок. 

Рішення щодо присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом 

позитивної оцінки, як за виконання тестових завдань, так і за виконання 

комплексного кваліфікаційного завдання.  

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, 

комплексний державний екзамен оцінюється Державною екзаменаційною комісією 

«незадовільно». 

Розділи програми державного екзамену підготовлені на основі програм дисциплін, 

що увійшли до складу державного екзамену. 

При підготовці до іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, 

наведеною у кінці програми. 

Програма державного екзамену з іноземної мови укладена на основі 

навчальних планів спеціальності 242  «Туризм» та навчальних програм таких 

дисциплін як: 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова (ділова)» та  

«Іноземна мова (фахова)».  

Вона вміщує вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок 

відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки студентів із цієї 

спеціальності; критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів; форму 

проведення іспиту; перелік засобів, що можуть використовувати студенти на екзамені 

у процесі підготовки; список рекомендованої літератури та інтернет - джерел. 

Державний екзамен складається із трьох завдань, спрямованих на перевірку 

знань аспектів мовленнєвої діяльності. 

Перше завдання – читання, переклад незнайомого тексту та відповіді на 

питання до нього. Головна мета даного завдання показати  вміле володіння навичками 

- детальне розуміння змісту прочитаного тексту професійно-орієнтованого характеру. 

Цей вид завдання дає змогу показати наскільки вміло можуть студенти 

використовувати свої знання з володіння навичок функціонального читання та 

розуміння автентичних професійно-спрямованих текстів, висловлювати свої думки 

логічною послідовністю, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті 

професійних та життєвих ситуаціях.  

Друге завдання – фахово-ситуативне завдання. Метою даного завдання є 

показати наскільки розвинута мовна компетенція і стратегії, які необхідні в ситуаціях 

професійного спілкування, що у свою чергу сприяє підвищенню мобільності та 

конкурентоздатності майбутніх фахівців на ринку праці. 

Третє завдання – застосування у професійному мовленні фахової термінології. 

Метою даного завдання є використання лексичного матеріалу (термінології) у текстах 

професійно-орієнтованого характеру. 



 

Рішення щодо присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом 

позитивної оцінки.  

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, 

державний екзамен оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно». 

При підготовці до екзамену студентам рекомендується користуватися словниками. 

 
VII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Система забезпечення Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж» 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 освітньої програми; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 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, в тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інші процедури і заходи. 

Реалізація основної професійної освітньої програми за фахом повинна 

забезпечуватися педагогічними кадрами, що мають, як правило, вищу освіту, 

відповідну профілю дисципліни, що викладається. Викладачі спеціальних дисциплін, 

як правило, повинні мати досвід діяльності у відповідній професійній сфері. 

Реалізація основної професійної освітньої програми за фахом повинна 

забезпечуватися доступом кожного студента до інформаційних ресурсів (бібліотечних 

фондів, комп'ютерних баз даних і ін.), за змістом відповідних повному переліку 

дисциплін основної професійної освітньої програми, наявністю підручників, 

навчально-методичних, методичних посібників, розробок і рекомендацій зі всіх 

дисциплін і по всіх видах занять – практикумах, курсовому і дипломному 

проектуванні і ін., етапах практики, а також наочною допомогою, аудіо-, відео- і 

мультимедійними матеріалами. 

Реалізація основної професійної освітньої програми за фахом повинна 

забезпечувати виконання студентом лабораторних і практичних робіт, включаючи як 

обов'язковий компонент практичні завдання з використанням різноманітних 

технічних прийомів, засобів, персональних комп'ютерів. 



 

 

VIII. ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ (У РАЗІ ЇХ НАЯВНОСТІ) 

Повна назва Професійного стандарту Особливості стандарту вищої освіти, 

пов’язані з наявністю певного 

Професійного стандарту 

Назва та реквізити відповідного 

документа 

Національний класифікатор України: 

"Класифікатор професій" ДК 003:2010. 

Назва та реквізити відповідного 

документа 

Національний класифікатор України: 

"Класифікатор професій" ДК 003:2010. –– 

К.: Видавництво "Соцінформ", 2010. 

 

IX. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

У освітній програмі є посилання на такі нормативні документи: 

1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

3. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010. 

– К.: "Соцінформ", 2010. 

4. Національний класифікатор України: “Класифікація видів економічної 

діяльності” ДК 009:2010. 

5. Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013): 

сопроводительное руководство к Международной стандартной классификации 

образования 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

2013RU.pdf 

6. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) 

педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів [Електронний 

ресурс] / Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/legislation/other/37302/ 

7. Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

8. Про затвердження Переліку основних предметних спеціалізацій підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного 

замовлення та поєднання спеціальностей і спеціалізацій в системі підготовки 

педагогічних кадрів» [Електронний ресурс] / Проект наказу МОН України. – Режим 

доступу: http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/gromadske-

obgovorennya-2016.html 

9. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / за ред. В.Г. Кременя. – К. 
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Пояснювальна записка до освітньої програми 

 

Код та найменування спеціальності: 242 «Туризм»  

Рівень вищої освіти: початковий (молодший спеціаліст) 

Форма навчання: денна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання: 150 кредитів ЄКТС, 2 роки 6 місяців 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Навчатися за 

освітньою програмою підготовки молодшого спеціаліста  за спеціальністю 242 

Туризм  можуть особи, які мають повну загальну середню освіту або базову загальну 

середню освіту із одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. 

 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідаль-

ність 

Загальні компетентності 

1. здатність до письмової й усної 

комунікації на англійській мові, 

готовність до роботи в іншомовному 

середовищі  

+ + + + 

2. здатність до комунікаційної 

взаємодії в туристичній сфері. 
 + +  

3. здатність до формування світогляду, 

розуміння принципів розвитку 

суспільства 

+ +   

4. здатність вести дискусію, 

використовувати відповідну 

термінологію та способи вираження 

думки в усній та письмовій формах 

рідною мовою.  

+ + + + 

5. здатність до сприйняття культури та 

звичаїв інших країн і народів, 

толерантного ставлення до 

національних, расових, конфесійних 

відмінностей, здібність до 

міжкультурних комунікацій у 

туристичній сфері. 

+ +   

6. здатність працювати в колективі, 

керувати людьми та підкорятися. 
+ + + + 

7. здатність володіти основами 

законодавства про фізичну культуру і 

спорт, методами і засобами фізичного 

виховання для оптимізації 

працездатності та здорового способу 

життя. 

+    

8. здатність розуміти і аналізувати 

взаємовідносини суспільства з 
+ +   



 

навколишнім природним середовищем 

та використовувати основні закони 

природи у професійній діяльності. 

9. здатність працювати з інформацією 

із використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

+ +   

10. здатність збирати та аналізувати 

дані, необхідні для розрахунку 

економічних і соціально-економічних 

показників, що характеризують 

діяльність суб'єктів господарювання  

+ +   

11. здатність обробляти та 

інтерпретувати з використанням 

базових знань математики та 

інформатики дані, що необхідні для 

здійснення професійної діяльності. 

+ +   

12. здатність до організації, планування 

та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

+ +   

13. здатність професійно оперувати 

географічною інформацією стосовно 

визначення атрактивності туристичних 

ресурсів та оцінки туристичного 

потенціалу країн і регіонів на предмет 

розвитку спеціальних видів туризму 

+ +   

14. здатність застосувати основні 

методи організації безпеки 

життєдіяльності людей, їх захисту від 

можливих наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих, інших ситуацій в 

туристичній діяльності 

+ +   

15. здатність до самоменеджменту і 

tіme-менеджменту 

 + + + 

16. здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети; 
+ + + + 

17. здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

+ +   

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. здатність ефективно 

використовувати інструментарій і 

технології сучасного менеджменту в 

управлінні туристичними 

підприємствами 

+ +   

2. здатність з’ясовувати причинно-

наслідкові зв’язки, аналізувати й 

узагальнювати зовнішню і внутрішню 

управлінську інформацію для 

+ +   



 

здійснення планування, 

організовування, мотивування 

працівників та контролю за діяльністю 

підлеглих в підрозділах туристичних 

підприємств 

3. здатність організовувати рекламно-

інформаційні заходи та застосовувати 

ефективні маркетингові комунікації з 

існуючими та потенційними 

споживчими ринками 

+ + + + 

4. здатність організовувати 

туроператорську діяльність 

+ +  + 

5. здатність налагоджувати 

довготривалу співпрацю зі 

споживачами, суб’єктами туристичної 

діяльності, фінансово-кредитними 

установами, страховими компаніями, 

консульствами і представництвами 

іноземних держав, використовуючи 

регламентуючі документи на засадах 

договірного права 

+ +  + 

6. здатність організовувати процес 

створення і розвиток агентської мережі 
+ +  + 

7. здатність укладати угоди із 

зарубіжними та вітчизняними 

партнерами та забезпечувати їх 

реалізацію на підставі існуючих вимог 

міжнародного та національного 

договірного права 

+ +  + 

8. здатність організовувати процес 

обслуговування туристів в процесі 

споживання туристичного продукту 

+ + + + 

9. здатність складати, оформлювати і 

оперувати туристичною документацією 

при формуванні та реалізації 

туристичного продукту 

+ + + + 

10. здатність формувати різноманітні 

програми туристичного 

обслуговування 

+ +  + 

11. здатність визначати мотиви 

туристичної подорожі та споживчі 

характеристики туристичних послуг 

+ +  + 

12. здатність проводити комплексні 

маркетингові дослідження і моніторинг 

ринку туристичних послуг 

+ + +  

13. уміння використовувати методичні 

підходи до оцінки природно-

ресурсного потенціалу та його 

+ +   



 

екологічно безпечних форм 

використання та відтворення 

14. здатність визначати територіальну 

організацію та оцінювати ресурсний 

потенціал країн, регіонів щодо стану та 

перспектив розвитку видового 

(спеціалізованого) туризму 

+ +   

15. здатність здійснювати аналіз 

сучасного стану та ефективного й 

оптимального розвитку і розміщення 

всіх складових рекреаційних 

комплексів 

+ +   

16. здатність до визначення 

стратегічних завдань у розвитку 

туристичного бізнесу 

+ +  + 

17. здатність до підприємницької 

діяльності  на національному та 

міжнародному туристичному ринку; 

+ + + + 

18. здатність до управління 

інформацією; 
+ +   

19. здатність управляти ризиками в 

туризмі; 
+    

20. розуміння механізмів взаємодії 

суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків та основ 

соціально-відповідального 

маркетингу в туризмі; 

+ +   

21. здатність упроваджувати в 

практику міжнародний досвід 

туристичної діяльності; 

+ +  + 

22. здатність розробляти та 

упроваджувати регіональні програми 

сталого розвитку туризму; 

+ +   

23. здатність використовувати теорію 

інноваційного розвитку в туристичній 

діяльності; 

+    

24. здатність до організації та 

управління туристичним процесом; 
+ + +  

25. здатність ефективно 

використовувати інструментарій і 

технології сучасного менеджменту в 

управлінні туристичними 

підприємствами; 

+ + + + 

26. здатність розуміти основні 

принципи, характеристику об’єктів, 

прийоми і способи бухгалтерського 

обліку; 

+    

27. здатність аналізувати, визначати +    



 

ефективність фінансово-

господарської діяльності туристичних 

підприємств; 

28. здатність економічно 

обґрунтовувати управлінські рішення 
+ + + + 

29. здатність планувати та 

організувати роботу туристичного 

офісу 

+ + + + 

30. здатність ведення ділових 

комунікацій 
+ + +  

 



Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей 

 
№ Програмні результати 

навчання 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
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6
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7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

1 знання технології 

обов’язкового страхування 

туристів на підставі 

нормативно-правової бази з 

питань страхування та 

особливостей страхування 

майна і життя в Україні та за 

кордоном. 

+    +           +       +       +       +       +       + 

2 знання характерних ознак, 

класифікації типів закладів 

ресторанного господарства, 

видів, методів та форм 

обслуговування споживачів 

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

3 знання специфіки реалізації 

різних програм туристичних 

подорожей (за змістом, 

місцем проведення, типом 

клієнтури та ін.).  

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

4 знання технології 

оформлення, ведення обліку 

та зберігання туристичної 

документації: програм 

перебування туристів, 

інформаційних листів 

(пам’яток); туристичних 

ваучерів, санаторно-

курортних путівок, 

маршрутних листі, 

міграційних карток, візових 

анкет, страхових полісів, 

митних декларацій та ін. 

документів, необхідних для 

здійснення подорожі; звітів, 

запрошень, листів 

бронювання, квитків на 

транспортне 

обслуговування, багажних 

квитанцій, списків груп та 

ін. 

   +    +                  +  +           +  +       



 

5 знання технології складання 

турпакету (розміщення, 

харчування, трансфер, 

додаткові послуги) та 

формування різних видів 

турів за призначенням, 

насичення заходами 

(комплектністю), 

атрактивністю, тривалістю, 

формою туристичного 

обслуговування, видом 

траси маршруту, віком 

подорожуючих та надання 

певних переваг, наявними 

місцевими ресурсами тощо  

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

6 знання історії розвитку 

туризму, класифікації 

туризму, види турів, типи 

туристів та класів 

туристичного 

обслуговування.  

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

7 знання основних методів 

організації безпеки 

життєдіяльності людей, їх 

захисту від можливих 

наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих, інших 

ситуацій в туристичній 

діяльності.  

      +    +            +      + +      +      + +     

8 знання міжнародного та 

українського права і 

законодавства, Конституції 

України; директивних 

документів Верховної Ради і 

Кабінету Міністрів України 

з питань туризму; 

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

9 вміння визначати ризики та 

забезпечувати безпеку 

туристичних подорожей. 
        +    +          +  +   + +  + +    +  +   + +  + +   

10 вміння використовувати 

елементи системи якості 

туристичного 

обслуговування, 

контролювати якість і 

безпеку послуг; перевіряти 

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



 

якість оформленням 

турпакету, бронювання, 

підтвердження і оформлення 

послуг.  

11 вміння виявляти туристів зі 

специфічними вимогами та 

створення сприятливого 

клімату в екскурсійній 

групі, організовувати 

індивідуальну роботу з 

туристами.  

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

12 вміння розробляти та 

проводити екскурсії.  
 +     + + +      +        +      +  + +    +      +  + +   

13 вміння готувати 

контрольний та 

індивідуальний тексти 

екскурсії 

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

14 вміння організовувати та 

планувати екскурсійну 

діяльність. 
      +  +            +  + +  + +  +     +  + +  + +  +     + 

15 вміння проводити 

розрахунки з туристами за 

замовлене туристичне 

обслуговування, 

оформлення рахунку 

(інвойсу) та контролю за 

його оплатою.  

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

16 вміння організовувати 

післяпродажне 

обслуговування клієнтів, 

визначати критерії якості 

надання послуг, проводити 

претензійну роботу.  

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

17 вміння визначати та 

задовольняти 

індивідуальний попиту 

споживачів туристичних 

послуг, формувати 

інклюзивну програм 

відпочинку. 

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

18 вміння оформляти 

туристичну документацію: 

виїзні документи 

індивідуальних туристів, 

туристичних груп, 

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



 

дотримуючись вимог 

чинного законодавства та 

законодавства країн в’їзду: 

договорів на туристичне 

обслуговування, рахунків, 

документів туриста та ін.; 

19 вміння визначати 

туристичну пропозицію 

туроператора щодо 

здійснення того чи іншого 

виду туру, користуючись 

зібраною географічною і 

маркетинговою 

інформацією, статистичною 

та плановою документацією 

та стандартними 

методиками.  

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

20 вміння діагностувати стан 

маркетингового середовища 

туристичних підприємств і 

організації та тенденції 

розвитку туристичного 

ринку.  

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

21 - вміння досліджувати 

конкурентів та попит 

потенційних споживачів 

туристичних послуг та 

існуючих пропозиції, 

використовуючи методики 

маркетингових досліджень 

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

22 вміння визначати засади 

спеціалізованих 

рекреаційних систем різного 

територіального охоплення.  

   +      +  + +    +   +  +           +  +           +  

23 ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 

реалізації. 

     +   +  +        + +  +        +   +  +        +   +  

24 демонструвати здатність 

саморозвитку та 

самовдосконалюватися 

впродовж життя; 

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

25 нести відповідальність за 

розвиток професійного 
 +   + +  + +   + +  +   + + +  +   +      + + +  +   +      + + +  



 

знання і практик, 

оцінювання стратегічного 

розвитку команди; 

26 практикувати прийняття 

рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування 

нових підходів та 

прогнозування; 

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

27 демонструвати соціальну 

відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень; 

 +   +   + +  +    +   +  +  +   +   
+ 

 
  + + +  +   +   

+ 

 
  + + +  

28 дотримуватися вимог 

спілкування в діалоговому 

режимі з широкою 

науковою спільнотою та 

громадськістю в сфері 

туризму 

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

29 демонструвати уміння та 

навички комунікативного 

менеджменту; 
 +         + + +  +      +          + +  +          + +  + 

30 уміти брати участь у 

дискусіях з проблемних 

питань розвитку 

туристичної сфери та виборі 

оптимальних рішень; 

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

31 уміння з дотриманням 

етичних норм формувати 

комунікаційну стратегію з 

суб’єктами взаємодії, 

застосовувати демократичні 

технології прийняття 

колективних рішень, 

враховуючи власні інтереси 

і потреби інших; 

+  +      +   +  +  +      +       +       +       +       + 

32 практикувати використання 

іноземних (ної) мов (мови) у 

професійній діяльності 
+  +           +  +     +     + + +      +     + + +      + 

33 спираючись на певний рівень 

інтелектуальних знань та 

комплекс моральних 

особистих якостей, виховувати 

уміння поважати інші погляди 

щодо проблемних питань з 

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



 

професійної діяльності та 

загальнолюдських цінностей 

та вмити самокритично 

оцінювати свою поведінку та 

результати діяльності;  

34 спираючись на розуміння 

загальнолюдських цінностей 

та навички самоаналізу, 

толерантно ставитися до 

протилежних думок; 

+  +           +  +          +  +           +  +       

35 уміти взаємоузгоджувати 

особисті, колективні та 

суспільні інтереси;  
+  +   +      + + +  +   +  +  +  +   +    +  +  +  +   +    +  + 

36 використовувати норми 

усного та письмового 

спілкування, уміти логічно і 

послідовно доводити 

інформацію під час 

професійного та соціально-

побутового спілкування; 

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

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл змісту освітньої програми підготовки за циклами підготовки 

дисциплінами й практиками та перелік сформованих компетенцій 

Цикл 

 Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 
1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Вивчаючи дисципліни циклу, випускник повинен: 

1.01 Здатність  формулювати оцінки і 

версії історичного руху й розвитку; 

готовність порівнювати й 

оцінювати факти та діяльність 

історичних осіб з позиції 

загальнолюдських та національних 

цінностей, визначати власну 

позицію щодо суперечливих 

питань історії; здатність виявляти 

інтереси, потреби, протиріччя в 

позиціях соціальних груп і 

окремих осіб та їх роль в 

історичному процесі, тенденції і 

напрями історичного розвитку; 

готовність оцінювати різні версії й 

думки про минулі історичні події, 

визнаючи можливість 

необ’єктивності окремих джерел. 

Інформаційна: вміння працювати з 

джерелами історичної інформації;  

здатність користуватися 

довідковою літературою, 

Інтернетом тощо для самостійного 

пошуку інформації; здатність 

систематизувати історичну 

інформацію, складаючи таблиці, 

схеми, різні типи планів; 

готовність самостійно 

інтерпретувати зміст історичних 

джерел; здатність виявляти різні 

точки зору, визнавати і сприймати 

таку різноманітність; готовність 

критично аналізувати, порівнювати 

та оцінювати історичні джерела, 

виявляти тенденційну інформацію 

й пояснювати її необ’єктивність. 

Логічна: вміння аналізу, синтезу й 

узагальнення історичної 

інформації; використання наукової 

термінології; всебічній 

характеристиці історичних 

постатей, розкритті внутрішніх 

мотивів дій, створення політичних 

та історичних портретів; 

самостійного визначення сутності, 

Знати: сутність основних проблем 

історії та сучасного буття народу 

України; основні закони та етапи 

розвитку людської спільності; 

витоки української нації та її 

місце в загальнолюдських 

процесах; суспільно-економічні, 

політичні та культурні процеси 

історичного розвитку 

українського народу; історичні 

події; зародження та розвиток 

української державності; процеси 

розбудови сучасної незалежної 

української держави; діяльність 

історичних осіб і політичних 

партій; вплив геополітичних 

факторів на функціонування 

української державності. 

Вміти: порівнювати, аналізувати, 

узагальнювати і критично 

оцінювати історичні факти та 

діяльність осіб; оцінювати події 

та діяльність людей в 

історичному процесі з позиції 

загальнолюдських цінностей; 

співставляти історичні події, 

процеси з періодами (епохами); 

розрізняти тенденційно подану 

інформацію; орієнтуватись у 

науковій періодизації історії 

України; вміти самостійно 

добувати історичну інформацію 

за темою, працювати з 

першоджерелами, літературою; 

аргументовано на основі 

історичних фактів відстоювати 

власні погляди на ту чи іншу 

проблему; самостійно складати 

конспект, тези, готувати реферат, 

відповідь на конференцію, 

семінарське заняття; вміти 

диспутувати, писати наукові 

студентські роботи. 

Історія України 

 



 

наслідків та значення історичних 

подій і явищ; проведення 

нескладних досліджень, проектної 

роботи. 

Мовленева: розповідати про 

історичні події та явища й 

описувати їх, оцінювати власну 

відповідь, брати участь у дискусії, 

аргументувати власну позицію; 

письмово – писати есе, аналітичні 

доповіді, реферати, рецензії про 

події та історичні постаті, складати 

різні типи планів, формулювати 

доречні питання до історичних 

текстів; усно та письмово – 

надавати історичну характеристику 

(подіям, явищам, видатним 

діячам), складати таблиці та схеми, 

будувати на цій основі відповідь. 

Просторова: вміння орієнтуватися 

в історичному просторі; здатність 

співвідносити розвиток історичних 

явищ і процесів з географічним 

положенням країн та природними 

умовами; готовність користуючись 

картою, пояснювати причини і 

наслідки історичних подій, 

процесів вітчизняної та всесвітньої 

історії, основні тенденції розвитку 

міжнародних відносин; 

характеризувати, історичний 

процес та його регіональні 

особливості. 

Хронологічна: вміння 

орієнтуватися в історичному часі; 

вміння розглядати суспільні явища 

в розвитку та в конкретно-

історичних умовах певного часу; 

здатність співвідносити історичні 

події, явища з періодами, 

орієнтуватися в науковій 

періодизації історії; готовність 

використовувати періодизацію як 

спосіб пізнання історичного 

процесу. 
1.02 

Здатність до формування 

світогляду, розуміння принципів 

розвитку суспільства 

 

 Знати: 

історичні типи філософії, основні 

парадигми філософствування; 

основні галузі філософського 

знання (онтологія, гносеологія, 

логіка філософська антропологія, 

етика, естетика, соціальна 

філософія, тощо ); основні форми 

Основи 

філософських 

знань(філософія,рел

ігієзнавство) 



 

буття і сутність діалектики; 

походження свідомості, форми і 

структура свідомості; шляхи 

пізнання світу, функціонування 

знання в сучасному 

інформаційному суспільстві 

особливості взаємозв’язку науки з 

сучасними соціальними і 

етичними проблемами; форми 

суспільної свідомості їх 

взаємозв’язок; умови формування 

особистості, її свободи, 

відповідальності за збереження 

життя, природи, культури . 

Вміти:обгрунтовувати свою 

світоглядну та громадську 

позицію; застосовувати отримані 

знання при вирішенні 

професійних задач, при розробці 

соціальних і екологічних 

проектів, організація між 

людських відносин; науково 

аналізувати соціально-значущі 

проблеми і процеси, факти і 

явища суспільного життя; 

розуміти і об’єктивно оцінювати 

досягнення культури, пояснювати 

феномен культури і цивілізації; 

володіти методологією і 

методами пізнання, творчої 

діяльності; здатність до діалогу 

як засобу вирішення соціальних і 

етичних проблем досягнення 

консенсусу. 
1.03 Здатність  оцінювати державно-

правові події, явища, процеси, 

правові ситуації з позицій 

загальнолюдських та правових 

цінностей, висловлює особисте 

ціннісно-оцінне судження; 

усвідомлювати ціннісне значення 

права як регулятора суспільного 

життя; керуватися в своїй 

діяльності гуманістичною 

системою цінностей, з повагою 

ставитися до прав, свобод та 

законних інтересів людини і 

громадянина, свідомо виконувати 

обов’язки; позитивно оцінювати 

діяльність інших осіб щодо захисту 

їх порушених прав і свобод. 

Когнітивна: знання основних 

понять курсу «Основи 

Знати: загальні положення 

основних галузей права України; 

зміст конституційно-правової 

системи організації та 

функціонування в Україні органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, основи 

територіальної організації 

України; зміст суспільних 

відносин, які врегульовані 

відповідними галузями; зміст 

правових положень, які 

формують правовий статус 

людини і громадянина в державі; 

обсяг прав і свобод людини у 

сучасному суспільстві; зміст 

сучасних економічних 

правовідносин у державі; загальні 

процесуальні норми захисту прав 

Основи 

правознавства 



 

правознавства», вміння їх 

визначати, використовувати для 

пояснення державно-правових 

подій, явищ, процесів; вміння 

отримувати правові знання з різних 

джерел: навчальної основної та 

допоміжної літератури, 

нормативно-правових актів; вміння 

викласти отриману правову 

інформацію в усній, письмовій та 

інших формах; вміння здійснювати 

логічні інтелектуальні операції з 

правовою інформацією: аналіз, 

порівняння, систематизацію, 

узагальнення, робити висновки 

Здатність дотримуватися етичних 

та правових норм, що з 

урахуванням соціальної політики 

держави регулюють відносини 

людини з людиною, суспільством, 

навколишнім середовищем. 

розуміти державно-правові 

закономірності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки та 

тенденції; брати участь у дискусіях 

на правову тематику та 

використовувати знання для 

обґрунтування особистої думки, 

позиції, наводити аргументи та 

контраргументи.  

Практично-поведінкова: вміння 

використовувати правові 

теоретичні знання для виконання 

практичних завдань (складання 

таблиць, виконання проектів 

тощо), вирішення правових задач, 

проведення юридичного аналізу 

ситуації; вміння складати окремі 

правові документи; обирати 

модель поведінки, орієнтуючись на 

приписи чинного законодавства, 

реалізує їх для правової участі у 

суспільних, зокрема правових, 

відносинах; усвідомлення 

відповідальності за свою 

поведінку. 

та інтересів людини в сучасному 

суспільстві; основи 

парламентаризму;законодавчі 

акти у сфері туризму, форми 

функціонування туристичного 

підприємства з урахуванням 

нормативно-правових актів, що 

регламентують надання 

туристичних послуг. 

Вміти: здійснювати правовий 

аналіз конкретних суспільних 

відносин та самостійно 

класифікувати їх відповідно до 

конкретної галузі права; 

самостійно розв’язувати 

практичні правові ситуації; 

самостійно розшукувати потрібні 

нормативно-правові документи 

для розв’язування юридичної 

проблеми; складати документи 

правового характеру; вільно 

користуватися нормативно-

правовою базою у професійній 

діяльності; формувати власну 

точку зору з конституційно-

правових проблем, здійснювати 

наукові дослідження. 

 

 

1.04 Здатність до сприйняття культури 

та звичаїв інших країн і народів, 

толерантного ставлення до 

національних, расових, 

конфесійних відмінностей, 

здібність до міжкультурних 

комунікацій у туристичній сфері. 

Знати:основні терміни та поняття 

культурології 

 на рівні відтворення, тлумачення 

та розширення інтелектуального 

рівня; 

закономірності культурного 

процесу, культури як 

Культурологія 



 

специфічного та унікального 

феномену людства;основні етапи 

розвитку світової 

культури;основні етапи розвитку 

української культури;тенденції 

розвитку і взаємозв’язків світової 

та української культури на 

сучасному етапі. 

Вміти:визначати основні етапи 

розвитку світової та української 

культури;правильно оцінити 

сучасний стан культури й 

культурного розвою, бачити й 

 розуміти постійні зміни в 

різноманітних сферах 

соціокультурного   процесу; 

диференціювати системні зв’язки 

всіх складових культури та 

мистецького простору;визначати 

проблеми розвитку культури 

українського народу в контексті 

світової культури, а також 

аналізувати культури інших 

народів в їх взаємозв’язку; 

реалізувати одержані знання з 

культурології для формування 

особистості  в умовах розмаїття 

культур. 
1.05 

Здатність до письмової й усної 

комунікації на англійській мові, 

готовність до роботи в 

іншомовному середовищі;здатність 

до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх мовних 

знань. 

 

 

Знати:лексику, необхідну для 

розуміння професійної 

англомовної усної та письмової 

інформації; лексичний мінімум 

ділових зустрічей, нарад; мовний 

етикет спілкування: мовні моделі 

звертання, ввічливості, 

вибачення, згоди тощо; методику 

і порядок презентації. 

 Вміти: читати та розуміти 

англомовну літературу 

професійного спрямування; 

перекладати її на рідну мову та 

навпаки; проводити усний обмін 

інформацією в процесі 

повсякденних контактів з метою 

отримання інформації, необхідної 

для вирішення певних завдань 

діяльності; будувати діалог за 

змістом тексту; робити записи, 

складати план тексту, письмове 

повідомлення, що відображає 

певний комунікативний намір; 

реалізувати комунікативні наміри 

на письмі;набути мовних вмінь на 

Іноземна мова 

( за професійним 

спрямуванням ) 



 

основі сформованих знань, 

оволодіти комунікативними 

навичками; продовжити 

створення бази для автономного й 

інструментального володіння 

іноземною мовою. 
1.06 

Здатність вести дискусію, 

використовувати відповідну 

термінологію та способи 

вираження думки в усній та 

письмовій формах рідною мовою. 

Знати:особливості стилів і жанрів 

сучасної української літературної 

мови;поняття «літературна 

мова»,«мовна норма»,основні 

умови ефективного мовленнєвого 

спілкування,як правильно читати 

і осмислювати прочитане,основні 

функції,рівні ділового 

спілкування,між особові 

стосунки,мову професії, 

термінологію свого фаху,основні 

правила українського правопису, 

синтаксичні аспекти 

професійного мовлення, 

призначення, кваліфікацію 

документів,вимоги до складання і 

оформлення різних видів 

документів та правила їх 

оформлення.  

Вміти:володіти різними видами 

усного спілкування,готуватися до 

публічного виступу,знаходити в 

тексті і доречно використовувати 

в мовленні власне українську та 

іншомовну лексику, 

термінологічну лексику, 

користуватись словником 

іншомовних слів, 

термінологічними словниками та 

довідковою літературою, 

перекладати тексти українською 

мовою,використовуючи 

термінологічні двомовні 

словники електронні словники, 

правильно використовувати 

синтаксичні конструкції при 

складанні документів. 

Українська  мова 

( за професійним 

спрямуванням ) 

1.07 

Здатність до оцінки та аналізу 

соціально-економічних процесів на 

мега-, макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівнях 

Знати: предмет та методи пізнання 

соціально-економічних процесів; 

зміст економічної діяльності 

суспільства, елементів суспільного 

виробництва, економічних систем 

та відносин власності; сутність 

проблеми економічного вибору, 

обмеженості ресурсів, потреб, 

закону і їх зростання;сутність 

ресурсів та факторів виробництва , 

Економічна теорія 

 



 

відміни між ними;сутність та 

закони товарного виробництва, 

ринку , закономірності його 

функціонування; зміст, типи, види 

і форми конкуренції; закони 

грошового обігу, сутність , види, 

причини інфляції;сутність витрат 

виробництва, доходу, прибутку, 

механізму ринкового 

ціноутворення;сутність процесу 

відтворення в національній 

економіці , сукупного попиту та 

сукупної пропозиції, економічного 

зростання, циклічності розвитку 

ринкової економіки;особливості 

становлення ринкових відносин в 

Україні; сутність споживчої 

поведінки та раціонального 

споживчого вибору;особливості 

ринку праці, сутність безробіття та 

його види;основні риси та 

закономірності розвитку світового 

господарства, зовнішньо 

економічних  зв’язків. 

Вміти:застосовувати методи 

економічного аналізу, мислити 

економічно, розуміти сутність та 

виявляти взаємозв’язок 

економічних явищ, законів,  вміти 

давати оцінку події, що 

відбуваються в економічному 

житті суспільства, 

використовувати знання 

економічної теорії у процесі 

вивчення спеціальних 

економічних дисциплін. 
1.08 

Здатність володіти основами 

законодавства про фізичну 

культуру і спорт, методами і 

засобами фізичного виховання для 

оптимізації працездатності та 

здорового способу життя. 

 

Опанувати системою знань з 

фізичної культури та здорового 

способу життя, необхідних в 

процесі життєдіяльності, 

навчання, роботі, сімейному 

фізичному вихованні.  

 Оволодівати системою 

практичних умінь і навичок 

занять головними видами і 

формами раціональної 

фізкультурної діяльності, 

забезпечення, зберігання і 

зміцнення здоров'я, розвитку й 

удосконалення психофізичних 

можливостей, якостей і 

властивостей особистості.  

Фізичне виховання 

 Здатність використовувати знання Знати:предмет науки етики, її Етика і естетика 



 

з етики  та естетики для аналізу 

явищ сучасного життя і 

різноманітних форм мистецтва  

зміст і функції;основі етичні 

вчення минулого і теперішнього 

часу;актуальні проблеми сучасної 

етики і підходи до їх 

рішення;основи професійної 

етики, а також етикету ділового і 

буденного спілкування; зміст 

науки естетики, її категорії; 

роль естетики у розвитку 

мистецтва; 

Вміти:давати моральну оцінку 

своїм вчинкам і вчинкам інших 

людей; відстоювати гуманні 

етичні позиції в практичному 

житті і роботі; використовувати 

основні положення професійної 

етики і етикету ділового 

спілкування; 

на основі отриманих знань 

самостійно розвивати естетичні 

почуття і надавати 

міжособистісним відношенням 

естетичного характеру; 

відстоювати високі естетичні 

принципи з метою створення 

гуманного суспільного клімату в 

родині, трудовому колективі і 

країні. 
2.  Цикл природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

Вивчаючи дисципліни циклу, випускник повинен: 

2.01 Здатність використовувати 

способи прийняття управлінських 

рішень, адекватних вимогам 

туристського ринку, формувати 

організаційні структури та 

здійснювати поточне і стратегічне 

планування туристичного сервісу. 

 

 

Знати: зміст і основні поняття 

менеджменту, рівні менеджменту; 

історію розвитку управлінської 

думки; поняття організації і 

особливості організаційних 

процесів;класифікацію 

підприємств, особливості 

технологічних процесів; 

управлінські повноваження, їх 

види; типи організаційних 

структур управління; значення 

комунікацій в менеджменті, 

комунікаційні стилі і мережі; 

особливості прийняття 

управлінських рішень; 

особливості розробки стратегії і 

планів організації;зміст та форми 

мотивації до праці;особливості і 

види управлінського контролю; 

особливості функціонування груп 

в менеджменті;групові процеси; 

природу влади і способи її 

реалізації;особливості управління, 

Основи 

менеджменту 

 



 

його стилі;природу конфліктів та 

управління ними; основи 

нормування і планування 

робочого часу. 

Вміти: обирати оптимальну 

форму організації підприємства; 

будувати ефективні комунікаційні 

мережі; визначити основні 

напрямки стратегічного розвитку 

організації, планувати заходи по 

їх реалізації. проектувати 

ефективні організаційні структури 

управління організацією виходячи 

з конкретних умов; 

використовувати владу, вплив і 

авторитет в конкретних умовах 

для досягнення цілей організації; 

обирати ефективні форми 

мотивації працівників до праці; 

використовувати основні способи 

вирішення конфліктів в 

організаціях;планувати робочий 

час підлеглих; організовувати 

ефективні системи контролю в 

організаціях;надавати допомогу в 

плануванні кар’єри підлеглим.  
2.02 Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Знати:основні поняття та 

твердження з лінійної алгебри, 

диференціального числення 

функцій однієї та багатьох 

змінних, інтегрального числення 

функції однієї змінної;володіти 

математичним апаратом для 

розв’язання задач ,які виникають 

у  професійній діяльності фахівця; 

використовуючи різні 

інформаційні  джерела для 

пошуку процедур розв’язування 

типових задач (підручник, 

довідник,Інтернет ресурси). 

Вміти:використовувати 

математичні  знання на практиці 

,застосовувати основні формули 

та робити обчислення з їх 

використанням,проводити 

математичний аналіз, 

досліджувати функції.  

Вища математика 

2.03 Здатність працювати з 

інформацією із використанням 

новітніх інформаційних 

технологій. 

Знати:враховуючи дані 

маркетингових досліджень серед 

різних сегментів споживачів 

студент повинен знати як брати 

участь у проведенні рекламних 

заходів, презентацій, туристичних 

Інформатика та 

комп’ютерна 

техніка 



 

салонів, виставок; 

Використовуючи рекламні та PR-

технології знає аналізувати 

первинні матеріали, формує 

каталог пропозицій, повинен 

готувати рекламні матеріали для 

поширення спеціалізованої 

туристичної інформації; 

використовуючи норми 

професійного етикету повинен 

знати вести усне спілкування з 

клієнтом та спілкування різними 

засобами зв’язку; 

використовуючи стандартні 

методи організації діловодства 

володіти технікою ведення 

документації, збереження і 

використання інформації; на 

основі використання типових 

форм забезпечувати своєчасне 

ведення первинної документації 

підприємства з використанням 

офісної оргтехніки; відповідно до 

посадових обов’язків проводити 

збір та первинну обробку 

довідникових матеріалів з 

туризму, готувати прайс-листи, 

інформаційні листи, складати 

програми обслуговування 

туристів; основні характеристики 

сучасних ПК, основні поняття 

комп’ютерної обробки  

інформації, новітні методи її 

збереження і передачі; принципи 

побудови операційної системи 

комп’ютера, її характеристики, 

систему команд для роботи з 

файлами, каталогами і дисками в 

операційній системі MS-DOS, 

оболонці Norton Commander, 

FAR; процес використання 

текстового редактора Microsoft 

Word, табличного процесора 

Microsoft Excel, системи 

курування базами даних Microsoft 

Access, програми PowerPoint; 

принцип застосування 

електронної пошти, локальної та 

глобальної мережі. 

Вміти :здійснювати оформлення 

туристичної документації для 

реалізації туру; вести облік та 

збереження туристичної 



 

документації , перевіряти 

правильність її оформлення; 

використовувати ПК , основні 

системні та прикладні програми 

для вирішення практичних 

завдань; виконувати елементарні  

операції в обслуговування ПК та 

його пристроїв за допомогою 

сервісних програм; засвоєння 

технологій роботи у мережі 

Internet; на основі знань про 

структуру ПК, загальних 

принципів функціонування 

основних принципів 

використовувати ПК, його 

периферійні пристрої, 

комп’ютерну техніку для 

вирішення практичних завдань; 

володіти навичками введення, 

обробки, збереження та виведення 

інформації; використовувати 

сучасні інформаційні технології, 

доводити інформацію до 

виконавців, тримати їх в курсі 

справ, зацікавлювати у вирішенні 

проблем;  використовувати 

основні види інформаційних 

систем в туризмі; володіти 

вміннями і навичками, 

необхідними для створення 

електронних документів різного 

рівня складності в різних 

програмах; застосовувати різні 

програмні додатки для 

оформлення та обробки будь якої 

інформації; працювати з 

операційною системою Windows , 

з текстовим редактором Microsoft 

Word табличним процесором 

Microsoft Excel, Access, 

PowerPoint. 
2.04 Здатність працювати в колективі, 

керувати людьми та підкорятися. 

Знати: Види пізнавальних 

процесів, методи та критерії 

визначення їх рівня 

розвитку;нормативи показників 

рівня розвитку пізнавальних 

процесів ; прийоми підвищення 

ефективності пізнавальних 

процесів;види психологічних 

станів;фактори, що впливають на 

психічний  стан особистості; 

методи корекції психічних станів; 

індивідуально- психологічні 

Основи психології 



 

особливості особистості; 

мотивацію діяльності; чинники 

виникнення конфліктів та стилі 

поведінки в конфлікті,правила 

безконфліктної поведінки; 

прийоми саморегуляції і 

самоконтролю, розвитку вольових  

властивостей; 

фактори сприятливого 

психологічного клімату в 

колективі;основні закономірності 

процесу спілкування, правила і 

прийомі ефективного 

спілкування. 

Вміти : оцінювати рівень 

розвитку власних пізнавальних 

процесів, відповідність 

показників та рівень розвитку 

пізнавальних процесів 

нормативам та професійним 

вимогам; розпізнавати психічні 

стани співрозмовників та 

застосовувати  методи її корекції; 

контролювати власну поведінку; 

формувати основу власних дій, 

корегувати цілі 

діяльності;підтримувати 

сприятливий психологічний 

клімат в колективі; враховувати 

психологічні властивості 

співрозмовників;  

вести усне спілкування з клієнтом 

та різними засобами зв’язку; 

підвищувати  культуру  

обслуговування  споживачів. 
2.05 Здатність застосувати основні 

методи організації безпеки 

життєдіяльності людей, їх захисту 

від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, інших 

ситуацій в туристичній діяльності. 

 

 Знати: загальні закономірності  

виникнення і розвитку небезпек, 

надзвичайних ситуацій, їх 

властивості, можливий вплив на 

життя і здоров’я людини; основні 

положення з організації охорони 

праці;складові частини біосфери – 

атмосфера, гідросфера, 

літосфера;основні екологічні 

поняття та терміни; 

основні екологічні 

закони;джерела забруднення 

довкілля;охоронні природні 

території та види рослин і тварин, 

які занесено до Червоної книги 

України;шляхи виходу з 

екологічної кризи.  

Вміти: аналізувати і оцінювати 

Основи екології та 

БЖД 



 

потенційні небезпеки, визначати 

шляхи запобігання та усунення їх 

дії на людину, вміти розслідувати 

нещасні випадки на виробництві; 

оцінювати стійкість роботи 

об'єктів господарської діяльності, 

розробляти та впроваджувати 

систему заходів і засоби захисту 

працівників, населення та 

територій від наслідків природних 

та техногенних НС; 

характеризувати техногенний 

вплив на атмосферу; 

описати сучасну екологічну 

ситуацію у світі, регіонах, 

районах;обґрунтовувати наслідки 

аварії на ЧАЕС; порівнювати 

кругообіг речовин та потік 

енергії в біосфері;робити 

висновок про шляхи покращення 

екологічної ситуації. 
2.06 Здатність застосувати основні 

методи організації безпеки 

життєдіяльності людей, їх захисту 

від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, інших 

ситуацій в туристичній діяльності. 

Знати: про загальні 

закономірності  виникнення і 

розвитку небезпек, надзвичайних 

ситуацій, їх властивості, 

можливий вплив на життя і 

здоров’я людини; правові та 

організаційні основи охорони 

праці;управління охороною праці 

в туристському комплексі;про 

профілактику нещасних випадків 

і професійних  захворювань ; 

забезпечення безпеки при 

експлуатації туристського 

комплексу;виробничу санітарію 

та гігієну;основні положення 

протипожежного захисту в 

туристському комплексі; 

надання першої долікарської 

допомоги потерпілим. 

Вміти:користуватися 

законодавчими і нормативно-

правовими актами з охорони 

праці; визначати соціально-

економічну ефективність заходів 

для поліпшення умов праці на 

робочих місцях; аналізувати і 

оцінювати потенційні небезпеки, 

визначати шляхи запобігання та 

усунення їх дії на людину, вміти 

розслідувати нещасні випадки на 

виробництві; оцінювати стійкість 

роботи об'єктів господарської 

Охорона праці та 

охорона праці в 

галузі 



 

діяльності в умовах НС, 

розробляти та впроваджувати 

систему заходів і засоби захисту 

працівників, населення та 

територій від наслідків природних 

та техногенних катаклізмів; 

аналізувати умови та організацію 

праці на туристичному 

підприємстві, виявляти причини 

травматизму та професійних 

захворювань. 
3.  Цикл професійної та практичної підготовки 

Цикл загально-професійних дисциплін 

Вивчаючи дисципліни циклу, випускник повинен: 

3.01 Здатність до сприйняття культури 

та звичаїв інших країн і народів, 

толерантного ставлення до 

національних, расових, 

конфесійних відмінностей, 

здібність до міжкультурних 

комунікацій у туристичній сфері. 

Знати : основні віхи 

географічного пізнання світу; 

організаційні форми гостинності 

на різних етапах історичного 

розвитку людства; історію 

розвитку транспортних засобів 

пересування; причини та 

напрямки мандрівництва у часи 

античності, середньовіччя та 

новий час;  

історичні періоди розвитку 

туризму у світі та Україні. 

Вміти: аналізувати особливості, 

завдання, функції, часові 

особливості розвитку туризму як 

сфери економічної діяльності 

суспільства;  використовувати 

набуті знання для визначення 

особливостей розвитку туризму і 

подорожей в певних регіонах 

світу та на їх основі визначати 

сучасні тенденції туризму. 

Історія туризму 

3.02 Здатність дотримуватися етичних 

та правових норм, що з 

урахуванням соціальної політики 

держави регулюють відносини 

людини з людиною, суспільством, 

навколишнім середовищем. 

Знати: законодавчі акти у сфері 

туризму,зміст і порядок 

ліцензування стандартизації та 

сертифікації туристичних послуг; 

характеризувати види 

страхування в галузі 

туризму;загальні положення 

основних галузей права України; 

зміст суспільних відносин,які 

врегульовані відповідними 

галузями;зміст сучасних 

економічних правовідносин у 

державі;обсяг правових положень 

,необхідних для здійснення 

керівництва власним бізнесом у 

обраній спеціалізації;основи 

податкового права та комплекс 

Правове 

регулювання в 

туристичній 

діяльності 

 



 

прав і обов’язків платника 

податків-фізичної особи. 

Вміти: оформляти документи для 

отримання ліцензій, 

сертифікатів;вміти складати звіт 

про діяльність туристичної 

організації;обґрунтовувати шляхи 

вдосконалення нормативно-

правового регулювання 

туристичної діяльності; 

здійснювати правовий аналіз 

конкретних суспільних відносин 

та самостійно класифікувати їх 

відповідно до конкретної галузі 

права;самостійно розв’язувати 

практичні правові 

ситуації,самостійно розшукувати 

нормативно-правові документи 

для розв’язування юридичної 

проблеми;складати документи 

правового характеру;вільно 

користуватися нормативно-

правовою базою у професійній 

діяльності;мати практичні 

навички організації трудових 

правовідносин на 

підприємстві;визначати та 

розв’язувати трудові 

суперечки;організовувати та 

ефективно здійснювати 

підприємницьку діяльність у  

обраній сфері.  
3.03 Використовуючи норми 

професійного етикету здатність  

вести усне спілкування з клієнтом 

та спілкування різними засобами 

зв'язку; здатність  запобігати 

виникненню конфліктних 

ситуацій, приймати рішення з 

урахуванням їх морально-

психологічних наслідків 

Знати:елементи культури 

спілкування;ситуаційні 

особливості мовленнєвого 

етикету; етикет службових 

відносин; етикет ділових 

стосунків, етикет використання 

сучасної ділової техніки;як 

формувати власний та 

корпоративний імідж;особливості 

конструктивного вирішення 

проблемних та конфліктних 

ситуацій;способи запобігання  

конфліктів; вимоги та правила 

міжнародного етикету та 

стандарти обслуговування; етичні  

особливості національного 

спілкування. 

Вміти: дотримуватися вимог 

надання послуг відповідно до 

правил міжнародного етикету та 

стандартів обслуговування; 

Професійний 

етикет 

 



 

створити власний імідж, 

дотримуватися ділового стилю та 

вдосконалювати його складові: 

зовнішній вигляд, манери та 

мовлення;володіти технікою 

ведення переговорів;вести усне 

спілкування з клієнтом та 

спілкування різними засобами 

зв’язку (вхідні і вихідні дзвінки, 

пере адресація дзвінків, режим 

очікування);приймати і 

відправляти факси; запобігати  

виникненню конфліктних 

ситуацій;приймати рішення з 

урахуванням їх морально-

психологічних наслідків; 

планувати та організовувати свою 

діяльність та  знаходити форми 

постійного професійного і 

ділового самовдосконалення. 
3.04 Здатність застосування 

теоретичних положень та 

практичних навичок з організації 

туризму на різних ієрархічних 

рівнях та в різних туристських 

регіонах світу та в Україні  

Здатність проводити рекламні 

заходи, презентації, туристичні 

салони, виставки. Використовуючи 

рекламні та PR-технології  

здатність аналізувати первинні 

матеріали, формувати  каталог 

пропозицій,  готувати  рекламні 

матеріали для  поширення 

спеціалізованої туристичної 

інформації. 

 

    

 

 

Знати:характеристику 

туристичних підприємств 

України;принципи діяльності 

туристичного підприємства, 

структуру його управління;зміст 

основних процесів 

обслуговування туристів в 

туристичних комплексах; 

туроператорську та турагентську 

діяльність підприємств сфери 

туризму;етапи планування 

діяльності туристичного 

підприємства ,шляхи розширення 

сфери діяльності туристичного 

підприємства. 

Вміти: надавати туристичні 

послуги відповідно до класу 

обслуговування; категорії 

туристів;організовувати роботу 

туристичного підприємства,  

оформляти туристичні договори, 

ваучери;складати екскурсійні 

програми туристам; 

організовувати рекламні заходи; 

вирішувати поточні проблеми 

обслуговування туристів і 

запобігати конфліктним 

ситуаціям;управляти 

туристичними підприємствами; 

розробляти тури для різних 

категорій туристів;досліджувати 

діяльність туристичних 

підприємств та давати об’єктивні 

Технологія та 

організація 

туристичної 

діяльності  

 



 

оцінки їх роботі. 
3.05 Здатність використання 

необхідних теоретичних знань і 

практичних навичок по 

здійсненню організації надання 

послуг харчування та 

обслуговування туристів у готелі, 

в дорозі та ін.., наданню 

додаткових послуг, втіленню 

нових форм організації 

обслуговування в закладах 

ресторанного господарства. 

Знати: класифікаційні вимоги до 

персоналу ресторанів;форми 

обслуговування та особливості їх 

застосування під час презентацій, 

свят;класифікацію та оснащення 

підприємств громадського 

харчування;асортимент посуду, 

приладів, ресторанної білизни; 

технологічних процес 

обслуговування в ресторані; 

спеціальні форми обслуговування 

на підприємствах харчування. 

обслуговування учасників 

конференцій, семінарів, 

переговорів;види банкетів, їх 

класифікацію. 

Вміти : застосовувати різні форми 

обслуговування під час 

презентацій, свят;застосовувати 

форми та методи обслуговування 

туристів у номерах та форми 

організації дієтичного 

харчування;здійснювати 

організацію харчування 

іноземних туристів. 

Організація 

харчування 

туристів 

 

3.06  Знати:сутність та види готельних 

послуг;види та форми готельних 

підприємств та особливості їх 

діяльності;фактори, що 

впливають на функціонування 

готельних господарств;історичні 

передумови розвитку готельного 

господарства різних країн світу, 

сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності;елементи 

створення функціонального, 

екологічного, естетичного 

комфорту;правову базу при 

рішенні суперечливих питань та  

нормативно-правову базу 

регулювання готельної індустрії; 

послідовність сертифікації 

готельних послуг;класифікації 

готельних господарств; 

мінімальні вимоги до певної 

категорії готелю;процедури 

проведення обов'язкової 

сертифікації готельних послуг; 

склад основних служб готелю; 

функції, обов’язки та права 

структурних підрозділів; 

технології діяльності служби 

Організація 

обслуговування 

туристів в готелях 

 



 

прийому та розміщення в готелях  

різних категорій;напрями руху 

інформації через службу портьє; 

види бронювання місць у готелях; 

технології бронювання та 

резервування місць у готелях; 

основні функції та обов’язки 

покоївки;технології підбору 

кадрів на підприємствах 

готельного типу;особливості 

мотивації персоналу готелів; 

основні складові культури 

поведінки працівників готелю. 

Знати:систематизувати 

інформацію стосовно 

місцезнаходження, основного 

призначення, рівня 

обслуговування, обслуговуючого 

персоналу, місткості готелю; 

проводити порівняльний аналіз 

послуг, що надаються готельними 

підприємствами України різного 

типу;підбирати готелі та номери 

відповідно до вимог, бажань та 

можливостей туриста;оцінювати 

рівень гостинності та комфорту 

готелів;оцінювати результати 

гостинності;складати анкети для 

виявлення рівня задоволення 

мешканців готелю;забезпечити 

зворотний зв’язок із туристами; 

знаходити інформацію, що надає 

правові основи рішенням; 

аналізувати законодавчу базу 

стосовно регулювання готельної 

індустрії;порівнювати вимоги 

клієнта з рівнем послуг, що 

надаються готелями різних 

категорій;порівнювати рівень 

послуг готелів відповідних 

категорій; встановити 

інформаційні зв’язки між 

підрозділами;заповнити анкети 

прибулого в готель та картки 

гостя;оформити виїзд гостя; 

здійснювати бронювання з 

використанням міжнародних та 

національних системам 

бронювання;організовувати 

роботу господарської служби; 

розраховувати кількість номерів 

для прибирання для однієї 

покоївки;розраховувати витрати 



 

на готельні послуги та 

встановлювати ціни на них. 
3.07  

 

 

 

Здатність проводити країнознавчі 

та краєзнавчі дослідження щодо 

умов розвитку туризму на 

визначеній території. 

Знати: особливості політичної 

картини світу;глобальні тенденції 

розвитку туризму у світі;основні 

концепції країнознавчих 

досліджень;туристичні 

макрорегіони  світу  за ВТО; 

міжнародні туристичні 

організації;розвиток туризму в 

туристичних   регіонах  (країнах) 

світу;характеристику туристично-

рекреаційних ресурсів регіонів 

(країн) світу. 

Вміти: збирати та аналізувати 

інформацію;працювати з 

довідковою літературою, 

складати тексти доповідей, 

виступів;аналізувати існуючий 

рекреаційний потенціал країн, 

визначати перспективи його 

використання;використовувати 

дослідження світового ринку 

послуг з метою розробки турів; 

Визначати потенційний попит 

споживачів рекреаційних послуг 

задля розробки проектів нових 

турів. 

 

 

 

 

Туристичне 

країнознавство 

3.08 Здатність планувати та 

організувати екскурсійну 

діяльність; розробляти та 

проводити екскурсії. 

Знати:місце і роль екскурсійної 

діяльності в індустрії туризму;  

принципи, класифікацію, функції, 

ознаки екскурсії; методики 

підготовки та проведення 

екскурсії; вимоги до екскурсовода; 

принципи диференційованого 

підходу до екскурсійного 

обслуговування. 

Вміти:застосовувати словесні, 

наочні та практичні методи в 

роботі з екскурсантами; готувати 

тексти екскурсії; складати 

технологічну карту екскурсії;  

розробляти та проводити екскурсії. 

Організація 

екскурсійного 

обслуговування 

 

3.09 Здатність спілкуватися іноземною 

мовою на професійному рівні , 

вести бесіди,складати ділові 

папери;здатність роботи з 

іншомовними джерелами 

професійно-виробничого 

характеру. 

 

Знати :лексику, необхідну для 

розуміння ділової англомовної 

усної та письмової інформації; 

лексичний мінімум ділових 

контактів, зустрічей, нарад; 

мовний етикет спілкування; 

Вміти: читати та розуміти ділову 

англомовну літературу; 

перекладати її на рідну мову та 

навпаки; проводити усний обмін 

Іноземна мова 

(ділова мова) 



 

інформацією в процесі 

повсякденних контактів з метою 

отримання інформації, необхідної 

для вирішення певних завдань 

діяльності; будувати діалог за 

змістом тексту; робити записи, 

складати план тексту, письмове 

повідомлення, що відображає 

певний комунікативний намір; 

реалізувати комунікативні наміри 

на письмі;набути мовних вмінь на 

основі сформованих знань, 

оволодіти комунікативними 

навичками; продовжити 

створення бази для автономного й 

інструментального володіння 

іноземною мовою. 
3.10 Здатність використовувати 

англійську мову в професійній 

діяльності . 

 

Знати: лексику, необхідну для 

розуміння фахової англомовної 

усної та письмової інформації;: 

мовні моделі звертання, 

ввічливості, вибачення, згоди 

тощо; методику і порядок 

презентації. 

 Вміти :читати та розуміти 

фахову англомовну літературу; 

перекладати її на рідну мову та 

навпаки; проводити усний обмін 

інформацією в процесі 

повсякденних контактів з метою 

отримання інформації, необхідної 

для вирішення певних завдань 

діяльності; будувати діалог за 

змістом тексту; робити записи, 

складати план тексту, письмове 

повідомлення, що відображає 

певний комунікативний намір; 

реалізувати комунікативні наміри 

на письмі. 

Іноземна мова 

(фахова) 

3.11 Здатність до ефективних 

комунікацій та до представлення 

складної комплексної інформації у 

стислій формі із використанням 

сучасних інформаційно-

комунікаційних технології. 

Здатність до реалізації 

туристичного продукту з 

використанням інформаційних і 

комунікативних технологій . 

 

Знати: принципи застосування 

сучасних інформаційних систем у 

практичній діяльності;основні 

типи програмного забезпечення, 

яке икористовується при 

проведенні діяльності суб’єктами 

господарювання;види 

інформаційних систем,що 

використовуються туристичними 

підприємствами;системи обробки 

економічної інформації;правила 

ведення підприємницької 

діяльності із застосуванням 

електронних засобів зв’язку;  

 

Інформаційні 

системи в туризмі 



 

Вміти:використовувати основні 

види інформаційних систем для 

здійснення практичної діяльності 

туристичних 

підприємств;володіти сучасними 

програмними засобами 

дослідження туристичного 

ринку,використовуючи їх для 

розв’язання економічних 

задач;створювати нові та 

змінювати наявні бази даних для 

автоматизації управління 

туристичним 

підприємством;застосовувати 

різні програмні додатки для 

обробки економічної ситуації. 
3.12 Здатність професійно оперувати 

географічною інформацією 

стосовно визначення атрактивності 

туристичних ресурсів та оцінки 

туристичного потенціалу країн і 

регіонів на предмет розвитку 

спеціальних видів туризму. 

 

Знати:класифікацію туристичних 

ресурсів; туристсько-рекреаційні 

ресурси  України;джерела 

туристичної інформації; 

характеристику туристичних 

регіонів України. 

Вміти: вивчати попит на 

туристичні послуги та складати  

пропозиції щодо запровадження 

заходів  з формування та 

розширення попиту; проводити 

збір та первинну обробку 

довідкових матеріалів з  туризму; 

аналізувати  специфічні та типові 

риси регіону та пропонувати 

клієнту найбільш атрактивні  

місцевості та об’єкти. 

Географія туризму 

України 

3.13 

Здатність визначити особливості 

функціонування музеїв; 

аналізувати сучасний стан 

функціонування музеїв в Україні; 

оцінити перспективи розвитку 

музеїв в Україні. 

 

Знати: основні поняття, історії 

виникнення й розвитку музеїв;  

вимоги документообігу 

діяльності музеїв. 

Вміти: самостійно працювати з 

бібліотечним фондом; 

 визначати специфіку 

функціонування музеїв;  

вести внутрішній документообіг 

музеїв. 

Основи музейної 

справи 

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін 

3.14 Здатність до комунікаційної 

взаємодії  українською та 

англійською мовою в туристичній 

сфері. 

 

Знати: економіко-географічну 

характеристику, історичні 

особливості природно-туристичні 

атракції областей України. 

Вміти: аналізувати функціональну 

структуру краєзнавчих 

туристичних ресурсів, 

використовувати  навички 

З іноземної мови та 

екскурсознавства 

 



 

аналітично-конструктивної 

обробки та самостійного 

дослідження, використовувати 

навички ділового спілкування  з 

працівниками туристичної 

індустрії та клієнтами іноземною 

мовою 
3.15 Здатність використовувати 

первинні професійні знання та 

уміння в умовах конкретного 

виробництва 

Знати: характеристику 

туристичних підприємств України; 

принципи діяльності туристичного 

підприємства,структуру його 

управління; зміст основних 

процесів обслуговування туристів 

у туристичних комплексах;тур 

операторську та тур агентську 

діяльність підприємств сфери 

туризму. етапи планування 

діяльності та шляхи розширення 

сфери діяльності туристичного 

підприємства; історію розвитку 

сітового туризму та туризму 

України;організаційні форми та 

види туризму; державне 

регулювання туристичної 

діяльності; організаційні основи 

туристичної діяльності; 

технологію організації тур. 

подорожі; професійну діяльність 

та стратегії економічного розвитку 

підприємств туризму; організацію 

харчування та транспортного 

забезпечення в туризмі;готельне 

господарство та готельний сервіс; 

екскурсійне забезпечення 

туристської діяльності; 

страхування в туризмі; 

менеджмент в туризмі; суть та 

зміст маркетингу в туризмі; 

реклама, інформаційне 

забезпечення туристичної 

діяльності, диверсифікацію 

тур.підприємства; перспективи 

розвитку туризму у світі і країні. 

Вміти:надавати тур.послуги 

відповідно до класу 

обслуговування; організовувати 

роботу туристичного 

підприємства; оформляти 

туристичні договори, ваучери; 

складати екскурсійні програми 

туристам;організовувати рекламні 

заходи; вирішувати поточні 

проблеми обслуговування туристів 

Туристична 

практика 

 



 

і запобігати конфліктним 

ситуаціям; управляти 

тур.підприємством; розробляти 

тури для різних категорій 

туристів;досліджувати діяльність 

тур.підприємств та давати 

об’єктивні оцінки їх роботі. 

(Ознайомлення майбутніх фахівців 

зі специфікою майбутньої 

професійної діяльності,отримання 

первинних професійних знань і 

умінь та ін.) 
3.16 Оволодіння організаторськими 

вміннями в умовах конкретного 

виробництва. 

Вдосконалення професійних вмінь 

та навичок студентів зі 

спеціальності,закріплення 

,розширення і систематизація 

знань ,придбання практичного 

досвіду,розвиток 

професіонального мислення . 

Технологічна 

практика 

 

3.17 Оволодіння методами і прийомами 

прогнозування, аналізу, 

регулювання ,планування та 

іншими питаннями ,пов’язаних з 

діяльністю цих структур. 

Поглиблення і закріплення 

теоретичних знань,отриманих в 

процесі навчання ,придбання 

необхідних професійних навичок 

роботи у відповідних 

кредитних,фінансових ,страхових 

та інших установах . 

Переддипломна 

практика 

 

 

 

 


