
СТАНДАРТ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ТУРИЗМ

фахової передвищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ

СТУПІНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

фаховий молодший бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ фаховий молодший бакалавр з
туризму

ЗАТВЕРД

коле

ПОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ 
Головд педагогічної ради 
^'Василь ЧЕРНІВЧАН

^^\ч00284^рЙк^і від 22 грудня 2021 р.) 
одиться в дір з 2021/2022 н.р. 

силь ЧЕРНІВЧАН 
від 31 грудня 2021 р.)

Чернівці
2021



І. ПЕРЕДМОВА 

 

ОПП розроблено робочою групою предметної (циклової) комісії туризму, 

іноземних мов на підставі Стандарту фахової передвищої освіти України 

спеціальності 242 Туризм освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр», галузі знань: 24 Сфера обслуговування, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 р. № 805.  

URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/fahova-peredvisha-osvita/sektor-fahovoyi-

peredvishoyi-osviti/zatverdzheni-standarti 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

ВАСКАН Анастасія Василівна – голова робочої групи, заступник 

директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, викладач спеціальний 

дисциплін 

СТОЛЯР Наталя Василівна – член робочої групи, голова циклової комісії, 

викладач-методист, викладач вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін 

ФЕДЬКО Ірина Василівна – член робочої групи, викладач вищої категорії, 

викладач спеціальних дисциплін 

ТИРОН Ірина Ігорівна – член робочої групи, викладач першої категорії, 

викладач спеціальних дисциплін 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Рішенням Методичної ради Протокол №2 від 15.12.2021 р. та Педагогічної 

ради Протокол № 12 від 22.12.2021 р. 

Наказом директора Чернівецького індустріального фахового коледжу від 

31 грудня 2021 р. № 91-аг  
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ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ТУРИЗМ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 24 «Сфера обслуговування» 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 «Туризм» 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ фаховий молодший бакалавр з туризму 

 

Освітня програма фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 242 

«Туризм» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування») є документом, що визначає 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів, 

необхідних для виконання програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими має володіти здобувач відповідного рівня освіти. 

Освітньо-професійна програма розроблена на підставі Стандарту фахової 

передвищої освіти України спеціальності 242 Туризм освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», галузі знань: 24 «Сфера обслуговування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 р. № 805.  

Ця освітня програма встановлює: 

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня фахової передвищої 

освіти; 

 перелік компетентностей випускника; 

 нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 інваріативну та варіативну частини змісту навчання за спеціальністю 242 

«Туризм», інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до 

кваліфікаційних вимог; 

 структурно-логічну схему  

 перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців та компетентності, що 

вони формують; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

 форми атестації здобувачів освіти. 

Програма пропонує комплексний підхід у сфері обслуговування, саме: туризмі, 

оволодіння через теоретичне та практичне навчання. Робиться акцент на здатності 

здійснювати організаційно-економічну, управлінську діяльність на підприємствах 

туристичної галузі, формуванні загальних та фахових компетентностей для успішного 

здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.  

 

  



І. ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

фахової передвищої 

освіти 

Чернівецький індустріальний фаховий коледж 

Освітньо-професійний 

ступінь 

фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація фаховий молодший бакалавр з туризму 

Професійна кваліфікація - 

Кваліфікація в дипломі ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий 

молодший бакалавр 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 «Туризм» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Туризм 

Рівень кваліфікації 

згідно з Національною 

рамкою кваліфікацій 

Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки 

кваліфікацій 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 

Туризм 

Обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття 

ступеня фахового 

молодшого бакалавра 

150 кредитів ЄКТС, навчання 2 рік 6 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної 

програми ТУРИЗМ Серія ДО №000609 від 26.01.2022 

року. 

Визнано акредитованою за рівнем фахової передвищої 

освіти відповідно до рішення Акредитаційної комісії 

від 03 квітня 2018 року протокол №129 (наказ МОН 

України від 06.04.2018 №329), наказу Державної 

служби якості освіти України від 26.01.2022 №01-

10/11. 

Термін дії освітньо-

професійної програми  

До 01 липня 2028 року 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть 

розпочати навчання за 

цією програмою  

Навчатися за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 242 Туримз можуть особи, які мають 

повну загальну середню освіту або базову загальну 

середню освіту із одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти. 

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової 

передвищої освіти зобов’язані одночасно виконати 

освітню програму профільної середньої освіти, 

тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня 

програма профільної середньої освіти професійного 

спрямування, що відповідає галузі знань та/або 



спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною 

програмою фахового молодшого бакалавра. 

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми 

має бути спрямовано на досягнення результатів 

навчання за спеціальністю, визначених Стандартом 

фахової передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового 

молодшого бакалавра на основі професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти визначається закладом фахової 

передвищої освіти з урахуванням визнання раніше 

здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми 

становить не менше 50 % загального обсягу освітньо-

професійної програми на основі профільної середньої 

освіти. 

2.  Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної програми є формування загальних, спеціальних 

(фахових) і, як підсумок інтегральної, компетентностей, які містяться у Стандарті 

фахової передвищої освіти України, спеціальність 242 – Туризм.  

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності: туризм як 

суспільний феномен, сфера професійної діяльності, яка 

охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, 

економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і 

явища, пов’язані з комфортним та безпечним 

подорожуванням. 

Цілі навчання: формування загальних та спеціальних 

компетентностей для здійснення професійної 

діяльності у сфері рекреації і туризму.  

Теоретичних зміст предметної області:  технологія 

та організація туристичної діяльності, організація 

готельного обслуговування, організація ресторанного 

обслуговування, географія та історія туризму, 

туристичне краєзнавство і країнознавство, 

інформаційні системи і технології в туризмі, 

організація екскурсійної діяльності і транспортного 

обслуговування, рекреологія і сільський туризм, 

економіка туризму, туроперейтинг, менеджмент та 

маркетинг туризму, правове регулювання та безпека 

туристичної діяльності. 

Методи, методики та технології: загально- та 

спеціально-наукові методи: географічні, економічні, 

соціологічні, психологічні, інформаційні, методи 

туристичного обслуговування (технологічно-

виробничі, інтерактивні, сервісні). 

Інструменти та обладнання: технічне обладнання та 

оснащення для обробки інформації, спеціалізовані 

прикладні ліцензовані програми, карти, атласи, 

спортивне та туристичне спорядження. 



4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі 

економіки за Національним класифікатором 

України: «Класифікатор видів економічної 

діяльності» ДК 009:2010: 

Секція І Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

Секція N Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні 

роботи за Національним класифікатором України: 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

248 Професіонали в галузі туризму, готельної, 

ресторанної та санаторно-курортної справи  

2481 Професіонали в галузі туризму 

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної 

справи  

422 Агенти з інформування клієнтів  

4221 Агенти з туризму  

Випускники здатні виконувати професійну роботу за 

ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:  

Менеджер (управитель) з туризму  

Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, 

туристичні комплекси та ін.)  

Фахівець із готельної справи  

Інструктор-методист з туризму 

Фахівець з туристичного обслуговування  

Фахівець із організації дозвілля  

Фахівець із спеціалізованого обслуговування  

Екскурсовод 

Організатор подорожей (екскурсій)  

Організатор туристичної і готельної діяльності  

Академічні права 

випускників 

Випускники мають можливість на здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, у 

тому числі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

оцінювання 

Студентоорієнтоване навчання, самонавчання та 

проблемно-орієнтоване навчання. 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, 

лабораторні роботи, практичні заняття, участь у 

міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна 

робота з використанням підручників, конспектів та 

шляхом участі у групах з розробки проектів, 

консультацій із викладачами, підготовки 

кваліфікаційної роботи бакалавра.  



Оцінювання  Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, 

поточний контроль, реферативні, розрахункові, 

розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти  

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової 

передвищої освіти здійснюється за 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Конкурентоспроможність 

випускників програми 

фахового молодшого 

бакалавра формується на 

підставі отримання 

наступних переваг 

 здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації або у 

процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів системи наук, які формують туризмознавство, 

та може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях; 

 можливість залежно від ситуації обирати найбільш 

відповідні інформаційні засоби та канали комунікації зі 

споживачами та діловими партнерами, чітко, 

послідовно та логічно висловлювати свої думки та 

переконання, аргументувати, вести результативні 

ділові бесіди, підтримувати гармонійну мережу 

ділових та особистісних контактів, протидіяти 

маніпуляціям, долати бар'єри спілкування; 

 встановлення зв’язків з експертами туристичної та 

інших галузей; 

 володіння державною та іноземними мовами, на 

рівні, достатньому для здійснення професійної 

діяльності; 

 знання характеристики основних носіїв інформації, 

класифікацію інформації, вимог, які пред'являються до 

інформації, знає і володіє навичками професійного 

спілкування з використанням комунікативних технік і 

технологій, навичками з міжкультурної комунікації для 

підвищення конкурентоспроможності на ринку 

міжнародного туризму; 

 можливість проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань та працювати в команді, в тому 

числі приймати різні ролі, має елементарні 

організаційні навички, які дозволяють досягти 

професійних цілей. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

Кадрове забезпечення Частка викладачів, які мають вищу категорію складає 

66,7 %. 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 242 

«Туризм» складається з педагогічних працівників, які 

працюють у закладі освіти за основним місцем роботи 

та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності  і 

які не входять до жодної групи забезпечення закладу 

освіти в поточному семестрі. 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

ЧІФК та авторських розробок викладацького складу 

коледжу.  

dn.chic.cv.ua 

books.chic.cv.ua 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,  

ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ 

Програмні компетентності 

Інтегральні компетентності 
Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

туризму і рекреації або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів системи наук, які формують туризмознавство, та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

1 Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про 

природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

2 Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК 1. Здатність застосовувати на практиці знання з 

правового регулювання сфери туризму в Україні. 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики 

туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця 

туристичного супроводу. 

СК 3. Здатність ідентифікувати туристичний ресурсний 

потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив 

розвитку туризму.  

http://dn.chic.cv.ua/
http://books.chic.cv.ua/


СК 4. Здатність проводити моніторинг ринку туристичних 

послуг. 

СК 5. Здатність створювати туристичний продукт, 

надавати туристичну послугу (перевезення, тимчасове 

розміщення, харчування; екскурсійне, курортне, 

спортивне, розважальне та інше обслуговування). 

СК 6. Здатність забезпечувати доступність туризму та 

екскурсійних відвідувань для туристів різних категорій. 

СК 7. Здатність виконувати вимоги законодавства щодо 

забезпечення безпеки туристів, збереження їх майна, 

охорони туристичних ресурсів України і довкілля. 

СК 8. Здатність документально забезпечувати 

технологічні процеси туристичної діяльності та 

проводити їх економічні розрахунки. 

СК 9. Здатність використовувати у професійній діяльності 

інформаційні технології. 

СК 10. Здатність застосовувати організаційні й 

технологічні процеси суб’єкта туристичної сфери. 

СК 11. Здатність реалізовувати ефективні комунікації та 

навички взаємодії у професійній діяльності. 

СК 12. Здатність застосовувати принципи психології у 

професійній діяльності. 

СК 13. Здатність працювати в команді й налагоджувати 

міжособистісну взаємодію під час розв’язання 

професійних задач 

 

ІІІ. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

РН 1. Застосовувати нормативно- правові акти у професійній діяльності. 

РН 2. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

охорони довкілля у професійній діяльності. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності.  

РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони туристичних ресурсів України 

та збереження довкілля під час виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив 

розвитку туризму. 

РН 7. Інформувати споживачів про умови надання туристичних послуг. 

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності. 

РН 9. Брати участь у підготовці проєктів договорів туристичного, екскурсійного, 

готельного обслуговування. 

РН 10. Забезпечувати процес комплексного обслуговування клієнтів під час надання 

туристичної послуги та реалізації туристичного продукту. 

РН 11. Застосовувати знання з основ психології, що сприяють розвитку загальної 

культури, для розв’язання професійних задач. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, лідерства для налагодження 

комунікації у професійній діяльності. 



РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування інформації з різних джерел у 

професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

туристичних послуг у професійній діяльності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для 

розв’язання професійних задач 

 

IV. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Атестація осіб, які навчаються у закладі освіти, проводиться на основі аналізу 

успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач соціальної та 

професійної діяльності, рівня сформованості програмних компетенцій та програмних 

результатів.  

Підсумкова атестація випускників галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

спеціальність 242 «Туризм» здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньої підготовки. 

Атестація складається з:  

Атестація здобувачів Освітньо-професійної програми ТУРИЗМ проводиться на 

підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, здійснюється 

з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики – підсумкова 

атестація з іноземної мови та кваліфікаційний іспит. 

Форми атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти  

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі 

підсумкової атестації з іноземної мови та 

кваліфікаційного іспиту.  

Вимоги до кваліфікаційного 

іспиту  

Підсумкова атестація з іноземної мови складається з 

трьох завдань, спрямованих на перевірку знань аспектів 

мовленнєвої діяльності.  

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання 

результатів навчання, визначених цим стандартом 

фахової передвищої освіти та відповідною освітньо-

професійною програмою. 

Підсумкова атестація з іноземної мови 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. 



На кваліфікаційний іспит винесено завдання з трьох нормативних дисциплін 

циклу професійної підготовки, а саме:  

Розділ 1. Технологія та організація туристичної діяльності  

Розділ 2. Туристичне країнознавство  

Розділ 3. Основи туризмознавства  

Кваліфікаційний іспит 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-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр з туризму 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, 

кваліфікаційний іспит оцінюється екзаменаційною комісією «незадовільно». 

 

V. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

5.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх 

компонентів та циклами підготовки 
№ 

п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувачів фахової 

передвищої освіти (кредити, %) 

Обов’язкові 

компоненти ОПП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти ОПП 

(вибіркова 

частина за НП)  

Всього за весь 

термін навчання 

1 Навчальні дисципліни 

загальної підготовки  

37/24,7 5/3,3 42/28 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки  

37,5/25 45/30 82,5/55 

3 Практична підготовка  23,5/15,7 немає 23,5/15,7 

4 Атестація  2/1,3 немає 2/1,3 

 Всього за весь термін 

навчання:  

-фаховий молодший 

бакалавр за ОПП  

100/66,7 50/33,3 150/100 

 

5.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми, які забезпечують 

реалізацію фахових компетентностей 
Код 

навчальної 

дисципліни 

Компонент освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

підсумкова атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ             ОЗП 

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗП-1 Історія української державності 3 екзамен 

ОЗП-2 Основи філософських знань (філософія та 

релігієзнавство) 
2 залік 



ОЗП-3 Основи правознавства 2 залік 

ОЗП-4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7,5 екзамен 

ОЗП-5 Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 екзамен 

ОЗП-6 Фізичне виховання 7,5 залік 

ОЗП-7 Інформатика і комп’ютерна техніка  2 залік 

ОЗП-8 Економічна теорія 2 залік 

ОЗП-9 Культурологія 2 залік 

ОЗП-10 Основи екології 2 залік 

ОЗП-11 Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі  5 екзамен 

Усього за ОПЗ 37 екзамен - 4 

залік - 7 

1.2. Навчальні дисципліни загальної підготовки (за вибором закладу освіти)  ВЗП 

ВЗП-1 Основи психології 3 екзамен 

ВЗП-1 Соціально-політичні студії 2 залік 

Усього за ВЗП 5 екзамен – 1 

залік – 1 

Усього за циклом загальної підготовки 42 екзамен - 5 

залік - 8 

2. ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ПІДГОТОВКИ                ОПП 

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни фахової (професійної) підготовки 

ОПП-1 Вища математика 3 залік 

ОПП-2 Основи менеджменту 4 екзамен 

ОПП-3 Основи туризмознавства 5 екзамен 

ОПП-4 Правове регулювання в туристичній діяльності 2 залік 

ОПП-5 

Технологія та організація туристичної діяльності 
9,5 екзамен,  

курсова робота 

ОПП-6 Організація харчування туристів 2 залік 

ОПП-7 

Туристичне країнознавство 
6 екзамен, курсова 

робота  

ОПП-8 Основи екскурсійного обслуговування та 

музеєзнавство 
6 залік 

Усього за ОПП 37,5 екзамен - 4 

залік – 4 

курсова робота - 2 

2.2. Практична підготовка 

ПП-1 Навчальна практика з "іноземної мови та 

екскурсознавства" 
3 залік 

ПП-2 Туристична практика  6 залік 

ПП-3 Технологічна практика 7 залік 

ПП-4 Переддипломна практика 7,5 залік 

Усього за ОПП 23,5 залік - 4 

2.3. Навчальні дисципліни професійної підготовки (за вибором закладу освіти)  ВПП 

ВПП-1 Інформаційні системи в туризмі та електронна 

комерція 
3 залік 

ВПП-2 Іноземна мова (фахова мова) 13,5 екзамен* 

ВПП-3 Іноземна мова (ділова мова)  2,5 екзамен* 

ВПП-4 Географія туризму України 4 екзамен 

ВПП-5 Планування та організація туристичних маршрутів. 

Туристичні формальності 
5 екзамен 

ВПП-6 Спеціалізований туризм 4 залік 

Усього за ВПП 32 екзамен - 3 

залік - 2 

2.4. Навчальні дисципліни професійної підготовки (за вибором студента)  ВВС 

ВВС-1 Маркетинг в туризмі 3 залік 

Психологія продажів в туризмі 

Реклама в туризмі 



ВВС-2 Організація обслуговування в готелях 2 залік 

Самодіяльний туризм 

Організація анімаційної діяльності 

ВВС-3 Менеджмент в туризмі 4 залік 

Комунікаційний менеджмент 

Бізнес-планування в туризмі 

ВВС-4 Професійний етикет  4 екзамен 

Системи бронювання в туризмі 

Аналіз діяльності туристичних підприємств 

Усього за ВВС 12 екзамен – 1  

залік - 3 

Усього за ВПП та ВВС 50 екзамен - 4 

залік - 5 

Усього за циклом професійної підготовки 84 екзамен - 8 

залік – 13 

курсова робота - 2 

РАЗОМ по циклам загальної та професійної підготовки  120 екзамен - 16 

залік – 31 

курсова робота - 2 

 



VI. СТУРКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СЕМЕСТР  

ІІ КУРС 

7 СЕМЕСТР  

ІV КУРС 
5 СЕМЕСТР  

ІІІ КУРС 

4 СЕМЕСТР 

ІІ КУРС 

Обов’язкові дисципліни 

загальної підготовки 

Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

(за вибором студента) 

Навчальні дисципліни загальної 

та професійної підготовки (за 

вибором закладу освіти) 

Практична підготовка 

Обов’язкові навчальні 

дисципліни фахової 

(професійної) підготовки 

Туристична практика 

 6 кредитів 

Географія туризму 

України  

4 кредити 

Основи туризмознавства 

5 кредитів 

Історія української 

державності 
3 кредити 

Основи правознавства 

2 кредити Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 7,5 

кредитів 

Фізичне виховання 

7,5 кредитів 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)  

Іноземна мова (фахова мова)  
13,5 кредити 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 3 

кредити 

 

Переддипломна практика 

5 кредитів 

Технологічна практика  

2 кредити  

Іноземна мова (ділова 

мова) 2,5 кредитів 

 

Маркетинг в туризмі 

Психологія продажів в 

туризмі 

Реклама в туризмі 

Географія туризму 

України  

4 кредити 

 

Спеціалізований туризм 4 

кредити 

Інформатика і комп’ютерна 

техніка  
2 кредити 

Економічна теорія 

2 кредити 

Культурологія 

2 кредити 

Основи екології 

2 кредити 

Вища математика 

3 кредити 

Основи туризмознавства 

Організація харчування туристів 

2 кредити  

Фізичне виховання 

7,5 кредитів 

Основи філософських знань 
(філософія та релігієзнавство) 

3 кредити 

Безпека життєдіяльності та 

охорона праці в галузі 

5 кредити 

Основи менеджменту 

4 кредитів 

Правове регулювання в 

туристичній діяльності  

2 кредитів 

Туристичне країнознавство 

5 кредитів 

Соціально-політичні 

студії 2 кредитів 

 

Іноземна мова (фахова мова)  

Організація обслуговування в 

готелях 

Самодіяльний туризм 
Організація анімаційної 

діяльності 

6 СЕМЕСТР  

ІІІ КУРС 

Іноземна мова (фахова 

мова) 13,5 кредити 

Інформаційні технології в 

туризмі та електронна 

комерція) 3 кредитів 

 

Основи психології  

3 кредитів 

 

Технологія та організація 

туристичної діяльності  

Фізичне виховання 

7,5 кредитів 

Технологія та організація 

туристичної діяльності  

9,5 кредитів 

Технологія та організація 

туристичної діяльності  

Технологія та організація 

туристичної діяльності  

Технологія та організація 

туристичної діяльності  

Основи менеджменту 

4 кредитів 

Туристичне країнознавство 

5 кредитів 

Основи екскурсійного 

обслуговування та музеєзнавство 
6 кредитів 

НП з іноземної мови та 

екскурсознавства 

3 кредити  

Основи психології  

3 кредитів 

 

Іноземна мова (фахова мова) 

13,5 кредити 

Планування та організація 
туристичних маршрутів. 

Туристичні формальності  

5 кредитів 

Менеджмент в туризмі 
Комунікаційний менеджмент 

Бізнес-планування в туризмі 

Професійний етикет 
Системи бронювання в туризмі 

Аналіз діяльності туристичних 

підприємств 



VІI. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ТУРИЗМ»  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 ТУРИЗМ  
 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач  

Програмні результати 

навчання  

 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик  

Інваріативні компоненти ОПП 

ЗК 1, ЗК 2, ЗК3, ЗК7 РН13 Історія української 

державності 

ЗК 1, ЗК 2, ЗК3, ЗК7 РН13 Основи філософських знань 

(філософія та 

релігієзнавство) 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7 РН13 Основи правознавства 

ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8/ СК11 РН3,РН13, РН14, Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

ЗК1, ЗК 3, ЗК5, ЗК7, ЗК8/ 

СК2, СК11 

РН3,РН13, РН14, Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

ЗК2, ЗК3 РН2 Фізичне виховання 

ЗК3, ЗК5/ СК9 РН13 Інформатика і комп’ютерна 

техніка  

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7/ СК8 РН13 Економічна теорія 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7 РН13 Культурологія 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7/ 

СК7 

РН2, РН5, РН13 

Основи екології 

ЗК2, ЗК 3, ЗК6, ЗК7/ СК7 РН2, РН4, РН5, РН13 Безпека життєдіяльності та 

охорона праці в галузі  

ЗК3, ЗК7/ СК8 РН13 Вища математика 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, 

ЗК7,ЗК8/ СК8, СК10, СК13 

РН13 

Основи менеджменту 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, 

ЗК7, ЗК8/СК2, СК3, СК4, 

СК8, СК9 

РН4, РН5, РН6, РН9, РН13 

Основи туризмознавства 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, 

ЗК7,ЗК8/СК1, СК2, СК8 

СК9 

РН1, РН4, РН13, РН15 

Правове регулювання в 

туристичній діяльності 

ЗК3, ЗК5, ЗК7,ЗК8/СК1, 

СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, 

СК8, СК9, СК13 

РН1, РН4, РН5, РН6, РН8, 

РН13, РН15 Технологія та організація 

туристичної діяльності 

ЗК3, ЗК5, ЗК7,ЗК8/ СК2, 

СК5, СК9, СК12 СК13 

РН1, РН13, РН15 Організація харчування 

туристів 

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8/СК1, СК2, СК3, СК4, 

СК6, СК8, СК9, 

РН1, РН4, РН5, РН6, РН13, 

РН15 

Туристичне країнознавство 

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8/СК1, СК2, СК3, СК4, 

СК6, СК8, СК9, СК11 СК13 

РН1, РН4, РН8, РН9, РН13, 

РН15 
Основи екскурсійного 

обслуговування та 

музеєзнавство 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7/ 

СК3, СК8, СК9, СК11, 

СК13 

РН1, РН3, РН4, РН5, РН6, РН9,  

РН13, РН15 
Навчальна практика з 

"іноземної мови та 

екскурсознавства" 

ЗК1, ЗК2, ЗК3,ЗК4, ЗК5, 

ЗК6, ЗК7, ЗК8 / СК2, СК3, 

СК4, СК6, СК9, СК11 СК13 

РН5, РН9, РН12, РН13, РН15 

Туристична практика  



ЗК3, ЗК4, ЗК5, 

ЗК7,ЗК8/СК1, СК2, СК3, 

СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, 

СК9, СК10, СК11, СК12, 

СК13 

РН1, РН3, РН4, РН5, РН6, РН7, 

РН8, РН9, РН10, РН11, РН13 

РН14, РН15 

Технологічна практика 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7, 

ЗК8/СК1, СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, 

СК10, СК11, СК12, СК13 

РН1, РН3, РН4, РН5, РН6, РН7, 

РН8, РН9, РН10, РН11, РН13, 

РН14, РН15 
Переддипломна практика 

Варіативні компоненти ОПП 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7/ 

СК12 

РН11 РН13 

Основи психології 

ЗК1, ЗК3, ЗК7 РН13 Соціально-політичні студії 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8/ 

СК2, СК9 

РН7, РН13 Інформаційні системи в 

туризмі та електронна 

комерція 

ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8/ СК2, 

СК9, СК11 

РН3, РН8 РН13, РН14, РН15 

Іноземна мова (фахова мова) 

ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8/ СК2, 

СК9, СК11 

РН3, РН4, РН8 РН13, РН14, 

РН15 Іноземна мова (ділова мова)  

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7/ СК2, 

СК3, СК9 

РН4, РН5, РН6, РН13, РН15 

Географія туризму України 

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8/ 

СК1, СК2, СК3, СК5, СК6, 

СК7, СК8, СК9 

РН1, РН4, РН6, РН7, РН8 РН13, 

РН15 
Планування та організація 

туристичних маршрутів. 

Туристичні формальності 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7/ 

СК2, СК6, СК9 

РН1, РН4 РН13 

Спеціалізований туризм 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8/ СК2, 

СК4, СК8, СК9, СК11, 

СК12 

РН1, РН4, РН7, РН8, РН11 

РН13, РН15 

Маркетинг в туризмі 

Психологія продажів в 

туризмі 

Реклама в туризмі 

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8/СК1, СК2, СК3, СК5, 

СК6, СК7, СК8, СК9, СК11, 

СК12 

РН1, РН4, РН7, РН8, РН9 РН13, 

РН15 

Організація обслуговування 

в готелях 

Самодіяльний туризм 

Організація анімаційної 

діяльності 

ЗК3, ЗК5, ЗК7,ЗК8/СК1, 

СК2, СК4, СК8, СК9, СК10, 

СК11, СК12, СК13 

РН1, РН4, РН8, РН9, РН13, 

РН15 

Менеджмент в туризмі 

Комунікаційний менеджмент 

Бізнес-планування в туризмі 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7, 

ЗК8/ СК1, СК2, СК4, СК8, 

СК9, СК10,  СК11, СК12 

РН1, РН4, РН8, РН9, РН11, 

РН13, РН15 

Професійний етикет  

Системи бронювання в 

туризмі 

Аналіз діяльності 

туристичних підприємств 

 

VІІI. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення якості освітньої діяльності (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. 

 

ІX. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

У освітній програмі є посилання на такі нормативні документи: 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 

№ 2745-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» від 29.04.2015 № 266. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text 



5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку 

громадянської освіти в Україні» від 03.10.2018 № 710-р.  

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text  

6.  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти» від 

13.07.2020 № 918. 

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/d5d/48d/5f0d5d48d965759171780

6.pdf  

7.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 №1168 «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf 

8. Наказ МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової освітньої програми 

профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-

serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-

osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti


Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей НРК  

 
Класифікація 

компетентностей за НРК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентності 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність і 

автономія 

Зн 1. Всебічні 

спеціалізовані емпіричні та 

теоретичні знання у сфері 

навчання та/або професійної 

діяльності, усвідомлення 

меж цих знань. 

 

Ум 1. Широкий спектр 

когнітивних та практичних 

умінь/навичок, необхідних 

для розв’язання складних 

задач у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або навчання.  

 

Ум 2. Знаходження творчих 

рішень або відповідей на 

чітко визначені конкретні та 

абстрактні проблеми на 

основі ідентифікації та 

застосування даних.  

 

Ум 3. Планування, аналіз, 

контроль та оцінювання 

власної роботи та роботи 

інших осіб у 

спеціалізованому контексті. 

К 1. Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 

питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та 

діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері 

навчання. 

 

К 2. Донесення до широкого 

кола осіб (колеги, 

керівники, клієнти) 

власного розуміння, знань, 

суджень, досвіду, зокрема у 

сфері професійної 

діяльності. 

 

ВА 1. Організація та нагляд 

(управління) в контекстах 

професійної діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних змін.  

 

ВА 2. Покращення 

результатів власної 

діяльності і роботи інших.  

 

ВА 3. Здатність 

продовжувати навчання з 

деяким ступенем автономії. 

 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Зн 1  К 1, К 2  

ЗК 2 Зн 1  К 1  

ЗК 3 Зн 1 Ум 1, Ум 2, Ум 3 К 1, К 2 ВА 1, ВА 2 

ЗК 4 Зн 1 Ум 1 К 1, К 2 ВА 1, ВА 3 

ЗК 5 Зн 1 Ум 1 К 1, К 2 ВА 3 

ЗК 6 Зн 1 Ум 1, Ум 2, Ум 3 К 1, К 2 ВА 1, ВА 2 

ЗК 7 Зн 1 Ум 1, Ум 2, Ум 3 К 1, К2 ВА 2, ВА 3 

ЗК 8 Зн 1 Ум 1, Ум 2, Ум 3 К 1, К 2 ВА 2 



Спеціальні компетентності 

СК 1 Зн 1 Ум 1 К 1, К 2 ВА 3 

СК 2 Зн 1 Ум 1, Ум 2 К 2 ВА 1, ВА 2 

СК 3 Зн 1 Ум 3 К 2 ВА 1, ВА 3 

СК 4 Зн 1 Ум 1, Ум 2, Ум 3 К 1 ВА 2 

СК 5 Зн 1 Ум 1, Ум 3 К 2 ВА 1 

СК 6 Зн 1 Ум 2, Ум 2 К 1, К 2 ВА 1, ВА 2 

СК 7 Зн 1 Ум 1, Ум 3 К 1, К 2 ВА 1, ВА 2 

СК 8 Зн 1 Ум 1, Ум 2, Ум 3 К 1, К 2 ВА 1 

СК 9 Зн 1 Ум 1, Ум 3 К 1, К 2 ВА 2 

СК 10 Зн 1 Ум 2, Ум 3 К 1, К 2 ВА 2 

СК 11 Зн 1 Ум 1, Ум 3 К 2 ВА 1, ВА 2 

СК 12 Зн 1 Ум 1, Ум 2 К 1 ВА 1 

СК 13 Зн 1 Ум 2 К 1, К 2 ВА 2 

 

  



Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей  
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Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 

РН 1 +    + +   + +   + + + +      

РН 2  +    +   + + + + + + +       

РН 3 +  + +    +   + +        + + 

РН 4     +  + + + + + + + +  +  +    

РН 5  +    + + +   +           

РН 6  +   +  + +    +    +    +  

РН 7   + + +  + +    +   + + +  +   

РН 8  + + + +     +        + +   

РН 9     +    + +   +         

РН 10  + + + +     +   + + + +  + + + + 

РН 11     +     +          +  

РН 12   + + +               + + 

РН 13  +   +  +   +      + + +    

РН 14      +  +  +          + + 

РН 15      + +   +  +     +   + + 

 
 

 
 

 

 



 


