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Компетентності,якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

І. Цикл загальної підготовки 

здатність до формування 

світогляду, розуміння 

принципів розвитку 

суспільства   

здатність до абстрактного 

мислення,аналізу та синтезу  

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

здатність розглядати 

суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних 

умовах. 

здатність вести дискусію, 

використовувати відповідну 

термінологію та способи 

вираження думки в усній та 

письмовій формах рідною 

мовою. 

здатність використовувати 

знання в галузі соціально-

економічної підготовки, щоб  

з урахуванням визначеного 

місця окремих 

соціокультурних елементів у 

культурному контексті 

інтегрувати власну 

діяльність у культурне 

оточення; 

здатність до письмової й 

усної комунікації на 

англійській мові, готовність 

до роботи в іншомовному 

середовищі 

здатність використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

вміння з урахуванням визначеної 

належності себе та оточуючих 

до певного етносу підтримувати 

сприятливий психологічний 

клімат при здійсненні спільної 

діяльності; застосовувати 

компоненти соціолінгвістичної 

компетенції для досягнення 

взаємного порозуміння;  

застосовувати прагматичну 

компетенцію з метою 

ефективного виконання 

професійних завдань в умовах 

усних ділових контактів з 

використанням відповідних 

комунікативних методів та 

прийомів усного спілкування  

вміння приймати практичні 

рішення з урахуванням реальної 

екологічної ситуації 

вміння приймати професійні 

рішення, адекватні державній 

економічній політиці; 

орієнтуватися в питаннях 

соціальної спрямованості; 

вміння визначати стратегію і 

тактику діяльності, яка б 

забезпечувала стабільний 

розвиток довкілля. 

вміння визначати адекватність 

застосованих технологій, 

обраних методів, форм, засобів 

тощо досягнення мети; 

вміння визначити зовнішні та 

внутрішні чинники, що 

сприяють або не сприяють 

досягненню мети заходів. 

знання функцій менеджменту; 

сучасних методів управління та 

Історія України 

Основи філософських знань 

(філософія,релігієзнавство) 

Основи правознавства 

Суспільно - політичні студії 

(соціологія) 

Культурологія 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Економічна теорія 

Фізичне виховання 

Етика і естетика 

Християнська етика в 

українській культурі 

Основи менеджменту 

Вища математика 

Інформатика та 

комп’ютерна техніка 

Бухгалтерський облік 

Економіка підприємств 

Основи психології 

Основи екології та БЖД 

Основи маркетингу 

Охорона праці та охорона 

праці в галузі 

 



інформації з різних джерел. 

здатність до професійного 

спілкування, забезпечувати 

гармонійні та конструктивні 

взаємовідносини при 

виконанні професійних 

завдань.  

здатність до ефективної 

комунікаційної взаємодії та 

представляти комплексну 

інформацію у стислій формі. 

здатність працювати в 

полікультурному середовищі 

для забезпечення успішної 

крос- культурної 

комунікаційної взаємодії. 

здатність визначити 

наявність проблеми, 

аналізувати та вирішувати її, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

правомочність. 

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

здатність виконувати 

професійну діяльність у 

відповідності до стандартів 

якості. 

здатність використовувати 

способи прийняття 

управлінських рішень, 

адекватних вимогам 

туристського ринку, 

формувати організаційні 

структури та здійснювати 

поточне і стратегічне 

планування туристичного 

сервісу. 

здатність до організації, 

планування та ведення 

бухгалтерського обліку, 

організації аудиту на 

підприємстві. 

здатність працювати в 

колективі, керувати людьми 

та підкорятися. 

здатність застосувати 

основні методи організації 

безпеки життєдіяльності 

людей, їх захисту від 

можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, 

інших ситуацій в 

прийняття управлінських 

рішень; оцінювання 

ефективності менеджменту. 

уміння організовувати процес 

виконання завдань відповідно до 

принципів управління; 

вміння здійснювати 

моделювання  організаційної 

структури; планування власної 

кар’єри; контролювання 

діяльності; оцінювання 

ефективності; аналіз факторів 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища фірми; планування 

діяльності фірми 

 вміння  використовувати 

вивчений матеріал при 

розв’язуванні конкретних задач, 

застосовувати теоретичні знання 

на практиці у моделюванні та 

описі природного середовища  

 знання принципів роботи 

підприємств туризму; 

особливостей аналізу фінансово-

економічної діяльності 

підприємств туризму для 

прийняття рішень щодо 

визначення стану і перспектив 

організації роботи підприємств 

туризму в умовах ринкових 

відносин. 

 вміння добирати та 

використовувати психолого-

педагогічні технології у 

професійній та інших сферах 

життєдіяльності. 

 знання теоретичних та 

методологічних основ 

туристичного маркетингу, 

уміння розроблення комплексу 

маркетингових заходів 

 вміння діагностувати стан 

маркетингового середовища 

туристичних підприємств і 

організацій та тенденції 

розвитку туристичного ринку. 



туристичній діяльності. 

здатність до реалізації 

туристичного продукту з 

використанням 

інформаційних і 

комунікативних технологій  

ІІ. Цикл професійної підготовки 

здатність застосування 

теоретичних положень та 

практичних навичок з 

організації туризму на 

різних ієрархічних рівнях та 

в різних туристських 

регіонах світу та в Україні. 

здатність працювати у 

команді,мотивувати 

людей,рухатись до спільної 

мети. 

здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

здатність до професійного 

спілкування, забезпечувати 

гармонійні та конструктивні 

взаємовідносини при 

виконанні професійних 

завдань. 

здатність генерувати нові 

ідеї(креативність). 

здатність професійно 

оперувати географічною 

інформацією стосовно 

визначення атрактивності 

туристичних ресурсів та 

оцінки туристичного 

потенціалу країн і регіонів 

на предмет розвитку 

спеціальних видів туризму. 

здатність використовувати 

способи прийняття 

управлінських рішень, 

адекватних вимогам 

туристського ринку, 

формувати організаційні 

структури та здійснювати 

поточне і стратегічне 

планування туристичного 

сервісу. 

здатність до реалізації 

туристичного продукту з 

використанням 

інформаційних і 

комунікативних технологій  

здатність до письмової й 

усної комунікації на 

вміння збирати, обробляти, 

аналізувати і систематизувати 

довідкові матеріали та іншу 

інформацію по туризму, 

узагальнювати вітчизняний і 

зарубіжний досвід з питань 

туристичної і рекреаційної 

діяльності, використовуючи 

методи наукових досліджень. 

вміння розробляти різні види 

програм 

подорожей,туристичного 

обслуговування,спеціалізованого 

відпочинку та розваг з 

урахуванням рекреаційних 

потреб індивіда . 

вміння визначати туристичну 

привабливість природних, 

культурно-історичних ресурсів 

та оцінювати якісні і кількісні 

характеристики ресурсів 

туризму і використовувати її в 

практичній роботі щодо 

формування 

конкурентоспроможного 

туристичного продукту та 

підвищення якості туристичного 

обслуговування споживачів. 

вміння визначати канали 

реалізації туристичного 

продукту;взаємодіяти з 

ринковими посередниками по 

збуту туристичного продукту у 

т.ч. володіння технікою 

організації і проведення 

переговорів та укладання угод, 

володіння технікою аналізу 

ефективності роботи 

туристичних агенцій. 

вміння організовувати процес 

виконання завдань відповідно до 

принципів управління; 

здійснювати моделювання 

організаційної структури; 

контролювання діяльності; 

оцінювання ефективності; аналіз 

факторів зовнішнього та 

Історія туризму 

Правове регулювання в 

туристичній діяльності 

Професійний етикет 

Технологія та організація 

туристичної діяльності 

Організація харчування 

туристів 

Організація обслуговування 

туристів в готелях 

Туристичне країнознавство 

Планування та організація 

туристичних маршрутів 

Організація екскурсійного 

обслуговування 

Туристичні формальності 

Туристичні комплекси 

Іноземна мова (ділова мова) 

Спеціалізований туризм 

Менеджмент в туризмі 

Іноземна мова (фахова) 

Інформаційні системи в 

туризмі 

Географія туризму України 

Основи музейної справи 

Навчальні дисципліни за 

вибором студента: 

Краєзнавство та історія 

мистецтв України 

Екскурсознавство в 

туристичній компанії 

Навчальні практики: 

З іноземної мови та 

екскурсознавства 

Туристична практика 

Технологічна практика 

Переддипломна практика 

 



англійській мові, готовність 

до роботи в іншомовному 

середовищі . 

здатність аналізувати 

діяльність туристичної фірми 

та її структурних підрозділів 

за певний період, 

користуючись плановою і 

звітною 

документацією,статистичними 

показниками, стандартними 

методиками й аналітичним 

інструментарієм. 

здатність до застосування 

інноваційних технологій у 

туристичній діяльності. 

здатність знаходити та 

оцінювати нові ринкові 

можливості створення та 

пропозиції нових 

туристичних продуктів.  

здатність розрахувати та 

оцінити витрати з організації 

діяльності підприємств 

туристичної галузі .  

здатність керувати 

колективом на 

підприємствах туристичної 

індустрії.  

здатність до використання 

комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення 

якості надання туристичних 

послуг та поліпшення 

роботи всіх підприємств 

сфери туризму.  

здатність використовувати 

економічні методи 

господарювання в 

туристичній діяльності. 

здатність до реалізації 

проектів у туристичній 

індустрії,працювати в 

полікультурному середовищі 

для забезпечення успішної 

крос культурної 

комунікаційної взаємодії у 

міжнародному 

туристичному обміні. 

внутрішнього середовища 

фірми; планування діяльності 

фірми. 

вміння діагностувати стан 

середовища туристичних 

підприємств і організацій та 

тенденції розвитку туристичного 

ринку, досліджувати 

конкурентів та попит 

потенційних споживачів 

туристичних послуг та існуючих 

пропозицій, використовуючи 

методи моніторингу ринку 

туристичних послуг. 

знання принципів роботи 

підприємств туризму; 

особливостей аналізу діяльності 

підприємств туризму для 

прийняття рішень щодо 

визначення стану і перспектив 

організації роботи підприємств 

туризму в умовах ринкових 

відносин. 

вміння аналізувати існуючі 

туристські можливості 

підприємств і територій України 

щодо надання різних видів 

туристських послуг. 

вміти складати перспективні 

програми турів з метою 

подальшої апробації їх на ринку 

та виявлення рівня відповідності 

запитам туристів. 

вміння прогнозувати обсяг і 

асортимент туристських послуг 

за умови залучення нових 

споживачів, використовуючи 

методи прогнозування попиту та 

інтенсивність туристських 

потоків. 

знання технології оформлення, 

ведення обліку та зберігання 

туристичної документації. 
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