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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

 

1 Загальна характеристика 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти - Бакалавр 

Спеціальність - 242 Туризм 

Освітня програма - Сталий туризм 

Мова(и) викладання Українська. Викладання окремих навчальних 

дисциплін можливо англійською мовою разом з 

державною мовою. Перелік таких дисциплін 

визначається наказом по університету. 

Інтернет-адреса 

розміщення програми 

http://odeku.edu.ua/osvita/osvitni-programi/ 

Вимоги щодо 

попередньої освіти 

3 рівень НРК- повна загальна середня освіта, 

5 рівень НКР – освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, 

5 рівень НРК – освітній  ступінь молодшого 

бакалавра або  вищий рівень 

 

2 Мета програми 

Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення 

екологічно відповідальної професійної діяльності у сфері туризму і рекреації. 

 

3 Характеристика програми 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та/або діяльності: туризм як 

суспільний феномен, складна соціо-еколого-

економічна система, яка охоплює різноманітні 

природно-географічні, соціокультурні, екологічні, 

економічні, організаційно-правові аспекти; туризм 

як сфера професійної діяльності та бізнес в індустрії 

туризму (процеси формування, просування, 

реалізації та організації споживання туристичного 

продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності). 

Ціль навчання: формування загальних та фахових 

компетентностей для успішного здійснення 

професійної діяльності у сфері рекреації і туризму 

на засадах сталого розвитку. 

Теоретичний зміст предметної області.  
Поняття: туризм, турист, сфера туризму, форми і 

види туризму, рекреаційно-туристичні ресурси, 

об’єкти та атракції туризму; туристичний продукт, 

екскурсія, туристична дестинація, туристична 

діяльність, туристичний сервіс, індустрія туризму, 

туристична інфраструктура, ринок туристичних 



послуг, суб’єкти туристичного бізнесу.  

Концепції: гуманістична, патріотично-виховна, 

національної ідентичності; глобалізації та 

глокалізації туризму; геотериторіальності туризму, 

геопросторової організації туристичного процесу; 

сталого туризму задля розвитку; інформаційно-

технологічна; холістичного маркетингу; сервісна; 

соціально відповідального бізнесу. 

Принципи, які визначають закономірності 

підготовки фахівців: студентоцентричний, 

комптентністно-орієнтований, науковості, 

систематичності і послідовності навчання, 

практико-орієнтований, міждисциплінарний.  

Предметна область містить знання з географії та 

історії туризму, туристичного країнознавства, 

рекреаційних комплексів світу, організації 

туристичних подорожей та екскурсійної діяльності, 

організації готельного та ресторанного 

господарства, туроперейтингу, сучасних 

інформаційних технологій, менеджменту та 

маркетингу у туризмі, правознавства та правового 

регулювання туристичної діяльності, технології 

туристичної діяльності та економіки туристичного 

підприємства. 

Методи, методики та технології: загально- та 

спеціальнонаукові методи: географічні, економічні, 

соціологічні, історичні, психологічні, інформаційні, 

методи туристичного обслуговування (техніко-

виробничі, інтерактивні, сервісні). 

Інструменти та обладнання: технічне обладнання 

та оснащення для обробки інформації, дотримання 

безпеки в туризмі та туристичної діяльності 

суб’єктів туристичного ринку, прикладні 

ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне 

спорядження. 

Орієнтація програми Програма професійна прикладна; структура 

програми передбачає динамічне, інтегративне та 

інтерактивне навчання. Програма пропонує 

комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері 

туризму та реалізує це через навчання та практичну 

підготовку. Дисципліни та модулі, що включені в 

програму орієнтовані на актуальні напрями, в 

рамках яких можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра здобувача. 

Фокус програми Загальна програма: «Туризм». Акцент робиться на 

здобутті компетентностей в сфері туризму, що 



передбачає визначену зайнятість та можливість 

подальшої освіти та кар’єрного зростання 

(магістерські професійні та наукові програми). 

Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку 

здійснення туристичної діяльності та особливості 

обслуговування туристів з урахуванням 

екологічного чинника. Предметна область: «Сталий 

туризм». 

Особливості програми Програма розвиває перспективи практичного 

опанування компетентностей туристичної 

діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку 

сфери обслуговування туристичної галузі. 

Виконується в активному дослідницькому 

середовищі. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів можливе без 

обмежень на загальних умовах з додатковою 

мовною підготовкою. 

 

4 Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування Робочі місця в компаніях-туроператорах, 

турагентствах, туристичних фірмах, на 

підприємствах туристичної галузі будь-яких 

організаційно-правових форм на посадах: фахівця з 

туристичного обслуговування, організатора 

подорожей (екскурсій), фахівця з організації 

дозвілля, з розвитку сільського туризму, 

консультанта (в апараті органів державної влади, 

виконкому), референта з основної діяльності 

(туризму), інспектора з туризму, інструктора з 

основної діяльності (туризму), фахівця з 

туристичної безпеки, інспектора з туризму. 

Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого рівня 

вищої освіти в галузях, що узгоджуються з 

отриманим дипломом бакалавра, або суміжною: 

магістерські (освітньо-наукові/освітньо- професійні) 

програми вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти, 

підвищення кваліфікації. Академічна мобільність. 

 

5 Стиль викладання 

Підходи до викладання 

та навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні 

заняття мають інтерактивний науково-

пізнавальний характер. Практичні заняття 

проводяться в малих групах, поширеними є кейс-



метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, 

підготовка презентацій з використанням 

сучасних програмних засобів. Навчально-

методичне забезпечення і консультування 

самостійної роботи здійснюється через модульний 

формат навчання та використання електронних 

методичних матеріалів, застосовуються елементи 

дистанційного навчання. Акцент робиться на 

особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні 

презентувати результати навчання, що сприятиме 

формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя. 

Система оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, 

презентації окремих тем теоретичного курсу, 

курсова робота та проекти, звіти за практиками. 

Форма атестації Підсумкова атестація – атестаційний екзамен та 

публічний захист кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та 

оприлюднюється в репозитарії університету.  
 

6 Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність. Здатність комплексно розв’язувати складні 

професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в 

процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і 

методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні - 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 України. 

- Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

- Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

- Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

- Здатність працювати в міжнародному контексті. 

- Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 



- Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

- Навички міжособистісної взаємодії. 

- Здатність планувати та управляти часом.  

- Здатність працювати в команді та автономно. 

Фахові  - Знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

територій. 

- Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму 

на всіх рівнях управління. 

- Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку туризму  в цілому та окремих його форм і видів. 

- Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного). 

- Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання туристичного продукту. 

- Розуміння принципів, процесів і технологій організації 

роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем. 

- Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 

складних форс-мажорних обставинах. 

- Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, 

аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння 

презентувати туристичний інформаційний матеріал. 

- Здатність використовувати в роботі туристичних 

підприємств інформаційні технології та офісну техніку. 

- Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та 

вести претензійну роботу. 

- Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації. 

- Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі 

позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги 

до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і 

професійних традицій інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

- Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства. 

- Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу. 



Професійні - Здатність мінімізувати негативний вплив туристичної 

діяльності довкілля, зменшувати рекреаційне навантаження 

на туристичні об’єкти. 

- Здатність визначати та задовольняти індивідуальний попит 

споживачів туристичних послуг, формувати програму 

подорожей. 

- Здатність до реалізації проектів в туристичній індустрії. -

 Здатність проводити моніторинг ринку турпослуг. 

- Здатність до застосування інноваційних технологій в 

туристичній діяльності. 

- Здатність до організації принципово нової форми 

туристичної діяльності, орієнтованої на пізнання природи, 

мінімізацію шкоди довкіллю та підтримку етнокультури. 

- Здатність застосовувати засади і принципи державної 

політики у сфері охорони довкілля та раціонального 

природокористування. 

- Здатність аналізувати вплив на довкілля основних напрямів 

галузевого природокористування та результати екологічної 

політики і стратегії природокористування на майбутнє. 

- Здатність до визначення принципів і механізмів досягнення 

цілей сталого розвитку туризму. 

- Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості 

створення та пропозиції екологоорієнтованих турпродуктів. 

Комплекс професійних компетентностей «Сталий туризм» 

- Здатність використовувати принципи збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття. 

Комплекс професійних компетентностей «Туристична 

діяльність» 

- Здатність до визначення та аналізу основних тенденцій 

розвитку міжнародного туризму, прогнозування напрямів його 

розвитку. 

Комплекс професійних компетентностей «Зелений (екологічно 

безпечний) туризм» 

- Здатність створювати спеціалізовані екологічні туристичні 

продукти та організовувати обслуговування туристів на 

природоохоронних територіях. 

 

7 Програмні результати навчання 

- Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів. 



- Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 

туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів 

ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук 

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

- Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. 

- Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

- Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 

технології обслуговування туристів. 

- Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 

- Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися. 

- Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на 

основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

- Розуміти принципи, процеси в технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно- 

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

- Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, 

достатньому для здійснення професійної діяльності. 

- Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

туристичних послуг. 

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

- Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

- Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів 

виконання професійних завдань. 

- Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадської свідомості. 

- Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері. 

- Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях. 

- Аргументовано відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних 

завдань. 

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

- Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності. 

- Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях. 

    Вміти оптимізувати туристичне навантаження на навколишнє середовище. 

- Знати відповідні технології обслуговування споживачів турпослуг. 

- Вміти досліджувати конкурентів, попит потенційних споживачів 

туристичних послуг та існуючі пропозиції. 

Вміти оцінювати еколого-економічний стан території для планування 

туристичної діяльності та визначати вплив на навколишнє середовище 

інвестиційних проектів в галузі туризму. 



- Вміти здійснювати оцінку і вибір стратегії підвищення ефективності 

туристичного бізнесу в умовах конкуренції. 

- Знати місце і роль галузі туризму в стратегії сталого розвитку територій, 

особливості туристичної діяльності в сільській місцевості. 

- Вміти аналізувати зміст інформації щодо стану природних умов та ресурсів, 

результатів природокористування. 

- Знати головні концепції та види природокористування, засоби збереження, 

відтворення й охорони природних ресурсів. 

- Вміти проводити комплексний аналіз потенціалу регіону з метою розробки 

різних туристичних продуктів на засадах сталого розвитку. 

- Знати основи екотуристичної діяльності та об’єкти екотуризму. 

«Сталий туризм» 

- Оцінювати впливи на об’єкти ПЗФ природних та антропогенних чинників. 

-  «Туристична діяльність» 

- Вміти оцінювати та системно використовувати регіональний природно-

ресурсний потенціал для розвитку міжнародного туризму. 

 «Зелений (екологічно безпечний) туризм» 

-  Вміти аналізувати передумови та чинники розвитку зеленого туризму. 

 

 

 

Голова проектної групи       О.Р. Губанова 



 

Додаток А 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Компетентності Результати навчання 

Код Опис Опис Код 

Загальні 

К01 Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадян- 

ського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

України. 

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадської свідомості. 
ПР16 

К02 Здатність зберігати та приумножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. ПР14 

Проявляти толерантність до  альтернативних принципів та методів 

виконання професійних завдань. 

ПР15 

К03 Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 
громадської свідомості. 

ПР16 



  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 
своєї професійної діяльності. 

ПР21 

К04 Здатність до критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

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

ПР18 

Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. ПР20 

К05 Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. ПР05 

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 
громадської свідомості. 

ПР16 

К06 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг 

на   основі  використання  сучасних інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

ПР09 

К07 Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, 
достатньому для здійснення професійної діяльності. 

ПР11 

Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. ПР14 

К08 Навички використання інформаційних 

та комунікаційних технологій. 

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

ПР09 

Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. ПР13 

К09 Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми. 

Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. ПР13 

Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 
своєї професійної діяльності. 

ПР21 

К010 Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 

Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, 
достатньому для здійснення професійної діяльності. 

ПР11 

 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 
туристичних послуг. 

ПР12 

К11 Здатність  спілкуватися іноземною 

мовою. 
Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, 
достатньому для здійснення професійної діяльності. 

ПР11 

Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 
туристичних послуг. 

ПР12 



  Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 
громадської свідомості. 

ПР16 

К12 Навички міжособистісної взаємодії. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 
туристичних послуг. 

ПР12 

Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. ПР13 

К13 Здатність планувати та управляти 

часом. 

Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

туристичних послуг. 
ПР12 

Аргументовано відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних 

завдань. 

ПР19 

К14 Здатність працювати в команді та 

автономно. 

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадської свідомості. 

ПР16 

Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. ПР20 

Фахові обов’язкові 

К15 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння специфіки 

професійної діяльності. 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук 

ПР02 

К16 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 
технології обслуговування туристів. 

ПР06 

Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 
своєї професійної діяльності.. 

ПР21 

К17 Здатність аналізувати рекреаційно- 
туристичний потенціал територій. 

Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. ПР04 

Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 
 

ПР05 

К18 Здатність аналізувати діяльність 

суб’єктів індустрії туризму на всіх 

рівнях управління. 

Розуміти принципи, процеси в технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

ПР10 

Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 
 

ПР20 



К19 Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його 

форм і видів. 

Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ ПР03 

Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. ПР14 

К20 Розуміння процесів організації 

туристичних подорожей і 

комплексного туристичного 

обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, 

екскурсійного, рекреаційного). 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук 

ПР02 

Розуміти принципи, процеси в технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

ПР10 

К21 Здатність розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту. 

Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 
 

ПР07 

Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності. 

ПР21 

К22 Розуміння принципів, процесів і 

технологій організації роботи суб’єкта 

туристичної індустрії та її підсистем. 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук 

ПР02 

Розуміти  принципи,  процеси  в  технології  організації  роботи  суб’єкта 

Туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно- 

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

ПР10 

К23 Здатність забезпечувати безпеку 

туристів у звичайних та складних форс-

мажорних обставинах 

. 

Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на 

основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

ПР09 

Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях. 

ПР22 



К24 Здатність здійснювати моніторинг, 

інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну 

інформацію, уміння презентувати 

туристичний інформаційний матеріал. 

Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. ПР20 

Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності. 
ПР21 

К25 Здатність використовувати в роботі 

туристичних підприємств інформаційні 

технології та офісну техніку. 

Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг 

на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

ПР09 

К26 Здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, використовувати 

сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу. 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів 

ПР01 

К27 Здатність до співпраці з партнерами і 

клієнтами, уміння забезпечувати з 

ними ефективні комунікації. 

Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. ПР13 

Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях. 
ПР22 

К28 Здатність працювати у міжнародному 

середовищі на основі позитивного 

ставлення до несхожості інших 

культур, поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння місце-

вих і професійних традицій інших 

країн, розпізнавання міжкультурних 

проблем у професійній практиці. 

Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. ПР14 

Аргументовано відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних 

завдань. 
ПР19 

К29 Здатність діяти у правовому полі, 

керуватися нормами законодавства 

. 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з 
обслуговування туристів 

ПР01 

Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися. 
ПР08 



К30 Здатність працювати з документацією та 

здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом туристичного бізнесу. 

Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися. 

ПР08 

Професійні вибіркові 

К31 Здатність мінімізувати негативний вплив 

туристичної діяльності довкілля., 

зменшувати рекреаційне 

навантаження на туристичні об’єкти. 

Вміти оптимізувати туристичне навантаження на навколишнє середовище. ПР23 

К32 Здатність визначати та задовольняти 

індивідуальний попит споживачів 

туристичних послуг, формувати 

програму подорожей. 

Знати відповідні технології обслуговування споживачів туристичних послуг. ПР24 

К33 Здатність до реалізації проектів в 

туристичній індустрії. 

Вміти оцінювати еколого-економічний стан території для планування 

туристичної діяльності та визначати вплив на навколишнє середовище 

інвестиційних проектів в галузі туризму. 

ПР27 

К34 Здатність проводити моніторинг ринку 

туристичних послуг. 

Вміти досліджувати конкурентів, попит потенційних споживачів 

туристичних послуг та існуючі пропозиції 
ПР25 

К35 Здатність до застосування інноваційних 

технологій в туристичній діяльності. 

Вміти здійснювати оцінку і вибір стратегії підвищення ефективності 

туристичного бізнесу в умовах конкуренції. 
ПР28 

К37 Здатність до організації принципово 

нової форми турдіяльності, орієнтованої 

на пізнання природи, мінімізацію шкоди 

довкіллю та підтримку етнокультури. 

Знати місце і роль галузі туризму в стратегії сталого розвитку територій, 

особливості туристичної діяльності в сільській місцевості. 

ПР29 

К38 Здатність застосовувати засади і 

принципи державної політикиу сфері 

охорони довкілля та раціонального 

природокористування. 

Вміти аналізувати зміст інформації щодо стану природних умов та ресурсів, 

результатів природокористування. 

ПР30 



К39 Здатність аналізувати вплив на довкілля 

основних напрямів галузевого 

природокористування та результати 

екологічної політики і стратегії 

природокористування на майбутнє. 

Знати головні концепції та види природокористування, засоби збереження, 

відтворення й охорони природних ресурсів. 

 

ПР31 

К40 Здатність до визначення принципів і 

механізмів досягнення цілей сталого 

розвитку туризму. 

Вміти проводити комплексний аналіз потенціалу регіону з метою розробки 

різних туристичних продуктів на засадах сталого розвитку. 

 

ПР32 

К41 Здатність знаходити та оцінювати нові 

ринкові можливості створення та 

пропозиції екологоорієнтованих 

туристичних продуктів. 

Знати основи екотуристичної діяльності та об’єкти екотуризму. 

 

ПР33 

Комплекс професійних компетентностей «Сталий туризм» 

К36 Здатність використовувати принципи 

збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття. 

Оцінювати впливи на об’єкти ПЗФ природних та антропогенних чинників ПР26 

Комплекс професійних компетентностей «Туристична діяльність» 

К36 Здатність до визначення та аналізу 

основних тенденцій розвитку 

міжнародного туризму, прогнозування 

напрямів його розвитку. 

Вміти оцінювати та системно використовувати регіональний природно-

ресурсний потенціал для розвитку міжнародного туризму. 

 

ПР26 

Комплекс професійних компетентностей «Зелений (екологічно безпечний) туризм» 

К36 Здатність створювати спеціалізовані 

екологічні туристичні продукти та 

організовувати обслуговування туристів 

на природоохоронних територіях. 

Вміти аналізувати передумови та чинники розвитку зеленого туризму. 

 

ПР26 



 

 

Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ 

Код ОК Назви освітніх компонент 

  Обов’язкові компоненти 

ОСД 1.1 Англійська мова 

ОСД 1.2 Англійська  мова фахового спрямування 

ОСД 1.3 Іноземна мова (друга) 

ОСД 1.4 Філософія та основи психології 

ОСД 1.5 Українська мова за професійним спрямуванням 

ОСД 1.6 Історія туризму 

ОСД 1.7 Психологія ділового спілкування 

ОСД 1.8 Фізичне виховання 

ОСД 1.9 Екологія 

ОСД 1.10 Економічна теорія 

ОСД 1.11 Інформатика і комп’ютерна техніка 

ОСД 1.12 Вища математика 

ОСД 1.13 Економіка фірми 

ОСД 1.14 Статистика 

ОСД 1.15 Облік та аудит у туристичній сфері 

ОСД 1.16 Географія туризму і туристичні ресурси України  

ОСД 1.17 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

ОСД 1.18 Менеджмент та маркетинг туризму 

ОСД 1.19 Інформаційні системи і технології в туристичній галузі 

ОСД 1.20 Правове регулювання туристичної діяльності 

ОСД 1.21 Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі 

ОСД 1.22 Організація туристичної діяльності 

ОСД 1.23 Види і тенденції розвитку туризму 

ОСД 1.24 Управління персоналом туристичної галузі 

ОСД 1.25 Страхування та ризики в туризмі 

ОСД 1.26 
Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичні 

сфері  

ОСД 1.27 Економіка туристичного ринку  

ОСД 1.28 Основи туроперейтингу  

 Ознайомча  практика  

 Навчальна практика «Економіка туристичної фірми» 

 Навчальна практика «Економіко-екологічні засади сталого 

туризму» 

 Виробнича практика за профілем спеціальності 

 Атестаційний екзамен 

 Кваліфікаційна робота бакалавра 



  Вибіркові компоненти 

ВДС 1  Основи раціонального природокористування   

ВДС 2  Екологізація туристичної діяльності 

ВДС 3  Управління якістю послуг в туристичній галузі 

ВДС 4  Еколого-економічні засади сталого туризму 

ВДС 5  Сільський туризм 

ВДС 6  Екологічна оцінка планів, програм і проектів 

ВДС 7  Екологічний менеджмент  

ВДС 8  Ринок туристичних послуг 

ВДС 9  Екологічний туризм  

ВДС 11  Заповідна справа 

ВДС 12  Інноваційний розвиток туристичного бізнесу 

Додатково для КПК «Сталий туризм» 

ВДС 10  Режим охорони природно-заповідного фонду 

Додатково для КПК «Туристична діяльність» 

ВДС 10  Міжнародний туризм 

Додатково для КПК «Зелений (екологічно безпечний) туризм» 

ВДС 10  Рекреаційно-туристичне природокористування 
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ОСД 1.1 Англійська мова Х Х Х

ОСД 1.7 Психологія ділового спілкування Х Х

ОСД 1.12 Вища математика Х Х

ОСД 1.17 БЖД та основи охорони праці Х Х

ОСД 1.9 Екологія Х Х

ОСД 1.10 Економічна теорія Х Х

ОСД 1.8 Фізичне виховання Х Х  

ОСД 1.1 Англійська мова Х Х Х

ОСД 1.5 Українська мова за професійним
спрямуванням

Х Х

ОСД 1.12 Вища математика Х Х

ОСД 1.11 Інформатика і компютерна техніка Х Х

ОСД 1.6 Історія туризму Х Х

Вибіркова дисципліна 1 Х

ОСД 1.8 Фізичне виховання Х Х

ОСД 1.2 Англійська мова фахового 
спрямування

Х Х Х

ОСД 1.14 Статистика Х

ОСД 1.16 Географія туризму і туристичні 
ресурси України

 Х Х

ОСД 1.20 Правове регулювання туристичної 
діяльності

Х Х

ОСД 1.27 Економіка туристичного ринку Х

ОСД 1.8 Фізичне виховання Х Х

Вибіркова дисципліна 2 Х

ОСД 1.2 Англійська мова фахового 
спрямування

Х Х Х

ОСД 1.13 Економіка фірми Х Х

Вибіркова дисципліна 3 Х

ОСД 1.4 Філософія з основами психології Х Х

ОСД 1.19 Інформаційні системи і технології в
туристичній галузі

Х

ОСД 1.23 Види і тенденції розвитку туризму Х Х Х Х

ОСД 1.8 Фізичне виховання Х Х

ОСД 1.2 Англійська мова фахового 
спрямування

Х Х Х

ОСД 1.3 Іноземна мова (друга) Х Х

ОСД 1.15 Облік та аудит у туристичній сфері Х

ОСД 1.18 Менеджмент та маркетинг туризму Х Х Х Х Х Х

ОСД 1.22 Організація туристичної діяльності Х Х

ОСД 1.24 Управління персоналом туристичної 
галузі

Х Х Х Х

ОСД 1.25 Страхування та ризики в туризмі Х Х

ОСД 1.2 Англійська мова фахового 
спрямування

Х Х Х

ОСД 1.3 Іноземна мова (друга) Х Х  

ОСД 1.21 Аналіз діяльності підприємств
туристичної галузі

Х Х

Вибіркова дисципліна 4 Х

ОСД 1.26 Стандартизація, сертифікація та 
ліцензування в туристичній сфері

Х

Вибіркова дисципліна 5 Х

Вибіркова дисципліна 6 Х

ОСД 1.2 Англійська мова фахового 
спрямування

Х Х Х

ОСД 1.3 Іноземна мова (друга) Х Х

Вибіркова дисципліна 7 Х

Вибіркова дисципліна 8 Х

Вибіркова дисципліна 9 Х

Вибіркова дисципліна 10 Х

ОСД 1.2 Англійська мова фахового 
спрямування

Х Х Х

ОСД 1.3 Іноземна мова (друга) Х Х

ОСД 1.28 Основи туроперайтингу Х Х

Вибіркова дисципліна 11 Х

Вибіркова дисципліна 12 Х

Х
Х

Х

МАТРИЦЯ ЗВ'ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ
ОПП "Сталий туризм"

спеціальність 242 Туризм  (240 кредитів ЕСТS)

Х

Компетентності / Результати навчання

К21К16 К17 К18 К19 К20

Х
Х

Загальні Фахові (обов'язкові) Професійні (вибіркові)
К02 К04 К28К05 К07 К08 К09 К29

П
Р1

1

К27К22 К23 К24К10 К11 К12 К13 К14

Семестр 7

Семестр 8

Додаток В

Семестр 4

Навчальний рік 3 (60 кредитів ЄКТС)

Семестр 5

Семестр 6

Навчальний рік 4 (60 кредитів ЄКТС)

Навчальний рік 1 (60 кредитів ЄКТС)

Семестр 1

Семестр 2

Навчальний рік 2 (60 кредитів ЄКТС)

Семестр 3

Освітня компонента

Код Назва

Х
Х



 

 

 

Додаток Г 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ОПП «Сталий туризм» (спеціальність 242 «Туризм», 240 кредитів ЕСТS) 

 
 

Англійська 

мова 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Українська 
мова за 

професійним 

спрямуванням  Психологія 

ділового 

спілкування 

Іноземна мова 

(друга) 

Вища 

математика 

Вища 

математика 

Статистика 

Облік та аудит 

у туристичній 
сфері 

Організація 

туристичної 

діяльності 

Інформаційні 
системи і 

технології в 

туристичній 

галузі 

БЖД та 
основи 

охорони праці 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 
 

Аналіз 
діяльності 

підприємств 

туристичної 

галузі 
 

Управління 

персоналом 
туристичної 

галузі 

Філософія та 

основи 

психології 

 

Екологія 

Правове 

регулювання 
туристичної 

діяльності 

Економічна 

теорія 

Історія 

туризму 

Фізичне 

виховання 

Фізичне 

виховання 

Фізичне 

виховання 

Фізичне 

виховання 

Економіка 

фірми 

Менеджмент та 
маркетинг 

туризму 

Географія 

туризму і 
туристичні 

ресурси 

України 

Економіка 

туристичного 

ринку 

Страхування 

та ризики в 

туризмі 

 

 

 

Основи 

туроперайтингу 

Стандартизація, 

сертифікація та 
ліцензування в 

туристичній 

сфері 

Іноземна мова 

(друга) 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Види і 
тенденції 

розвитку 

туризму 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Англійська 

мова фахового 

спрямування 

Іноземна мова 

(друга) 

Іноземна мова 

(друга) 

Англійська 

мова  
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