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Мета програми 

Освітньо - професійна програма  (ОПП) 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 ECTS, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

має володіти здобувач відповідного рівня вищої освіти. 

Ця освітньо-професійна програма встановлює: 

 обсяг навчання, його нормативний термін; 

 вимоги до рівня освіти та професійного відбору вступників; 

 нормативну та варіативну частини змісту навчання за спеціальністю  

242 «Туризм», інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі 

підготовки відповідно до кваліфікаційних вимог; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців та 

компетентності, що вони формують; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти. 

 

 

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС 

 

Нормативний термін навчання - 4 роки 

 

 

 

 

 



Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.  

 

До освоєння освітньої програми допускаються особи, які мають освіту 

відповідного рівня, наявність якої підтверджено документом  державного 

зразка про повну середню освіту   

Прийом на навчання для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю 242 « Туризм» здійснюється на конкурсній основі за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Загальні засади 

проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання до вищих навчальних закладів визначаються Міністерством освіти і 

науки України і реалізуються умовами прийому до вищих навчальних 

закладів. 
 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти.  

 

Інтегральна компетентність 

 

Здатність розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у 

сфері туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає 

застосування теорій та методів системи наук, що формують теоретичні і 

практичні знання з туризму, і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності 

 

1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності 

2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

3. Соціальна відповідальність та екологічність мислення 

4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел  

5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань 

6. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій 

7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 

8. Здатність спілкуватися державною мовою  

9. Здатність спілкуватися іноземною (ними) мовою (мовами) 

10. Навички міжособистісної взаємодії, уміння працювати автономно та в 

команді  

11. Здатність планувати час та управляти ним  

12. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та 

впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності 

 



 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 

1. Знання та розуміння предметної області своєї професії 

2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

3. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій 

4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх 

рівнях управління 

5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку 

туризму  в цілому та окремих його форм і видів  

6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного 

туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, 

транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 

7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту 

8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта 

туристичної індустрії та її підсистем 

9. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних 

форс-мажорних обставинах 

10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 

туристичний інформаційний матеріал 

11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку 

12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології  обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу 

13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації  

14. Здатність працювати у полікультурному середовищі 

15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства 

16. Уміння працювати з документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб’єктом туристичного бізнесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)та 

дисциплін спеціалізації 

 
1 семестр 

Модуль 

(навчальна 

дисципліна, 

практика) 

К-ть 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія 

України 

3 залік – розуміння історіософських концепцій 

формування та розвитку українського 

етносу; 

– знання основних закономірностей, суті, 

наслідків етапів і процесів українського 

державотворення; 

– здатність використовувати теоретичні 

положення для аналізу еволюції, 

закономірностей, визначальних 

тенденцій та ефективності розвитку 

державності України 

Іноземна мова 

за 

професійним 

спрямуван -

ням 

5 Залік – знання граматики для усного мовлення 

та письмового викладу інформації; 

– уміння використовувати форми і 

конструкції, що характерні для мови 

ділового-професійного спілкування; 

– здатність роботи з іншомовними 

джерелами професійно-виробничого 

характеру 

Цикл фундаментальної підготовки 

Вища 

математика 

4 Екзамен, 

контрольні 

роботи 

 

– розуміння сучасних підходів, 

методичних інструментів оцінювання  

та оптимізації ефективності 

функціонування економічних систем; 

– здатність використовувати 

математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного 

використання методів економічних 

досліджень; 

– уміння використовувати професійно 

профільовані знання в галузі 

математики для статистичної обробки 

даних і математичного моделювання 

процесів. 

 

Економічна 

теорія 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

–   знання понятійно-категоріального 

апарату та основних наукових шкіл 

економічної теорії; 

– здатність використовувати на практиці 

положення економічної теорії для 

аналізу сучасних процесів в туризмі 

Основи 

наукових 

3 Залік  – знання основ методології наукових 

досліджень, тенденцій та особливостей 



досліджень сучасного розвитку науки в Україні та 

інших країнах світу; 

– основних видів, структури та 

особливостей оформлення наукових 

праць; 

– здатність проводити наукові 

дослідження 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Основи 

туризмознавст

ва 

5 Екзамен – знання понятійно-категоріального 

апарату та основних наукових шкіл 

туризмозновства; 

– здатність визначати терито-

ріальнуорганізацію та оцінювати 

ресурсний потенціал країн, регіонів 

щодо стану та перспектив розвитку 

видового (спеціалізованого) туризму. 

Туристичне 

краєзнавство 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– знання історії, демографії, економіки, 

політичного устрою країни; 

– здатність аналізувати історичні корені 

виникнення конкретних ситуацій в 

України  

– здатність проводити країнознавчі 

такраєзнавчі дослідження щодо умов 

розвитку туризму на визначеній 

території. 

2 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Іноземна мова 

за 

професійним 

спрямуван -

ням 

5 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Друга іноземна 

мова 

4 Залік – ознайомлення із національними, 

культурними традиціями носіїв мови, 

збагачення знаннями мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки представників 

іншої культури; 

– формування рис полікультурної 

особистості, що дає можливість брати 

участь у міжкультурному спілкуванні; 

– спілкування двома іноземними мовами 

на професійному рівні, вести бесіди, 

складати ділові папери 

Цикл фундаментальної підготовки 

Інформаційні 

системи і 

технології 

 

4 

Екзамен – навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій  

– 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 

Цикл професійної та практичної підготовки 

 

Рекреологія 

 

3 

 

Залік, 

контрольна 

робота 

 

 

– здатність професійно оперувати 

географічною інформацією стосовно 

визначення ключових характеристик і 

властивостей туристичних та 

туристично-рекреаційних ресурсів; 

– здатність визначати територіальну 

організацію та оцінювати ресурсний 

потенціал країн, регіонів щодо стану та 

перспектив розвитку видового 

(спеціалізованого) туризму; 

Туристичні 

ресурси 

України 

6 Екзамен, 

курсова 

робота 

 

– здатність здійснювати аналіз сучасного 

стану та ефективного й оптимального 

розвитку і розміщення всіх складових 

рекреаційних комплексів; 

– здатність визначати роль природних 

рекреаційних ресурсів у забезпеченні 

рекреаційних потреб; 

– здатність визначати джерела та 

проводити пошук, накопичення і аналіз 

географічної інформації стосовно 

елементів туристичного потенціалу 

території, існуючих і планованих 

рекреаційних систем; 

Історія 

туризму 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

 

- знання історії розвитку туризму, 

класифікації туризму, види турів, типи 

туристів та класів туристичного 

обслуговування. 

- знання щодо духовно-релігійних 

традицій, їх ролі у сучасній культурі 

різних країн як на рівні способу життя, 

так і на рівні спеціалізованих сфер 

культурної діяльності 

Туристично-

краєзнавча 

практика 

5 Залік – ознайомлення майбутніх фахівців зі 

специфікою майбутньої професійної 

діяльності, отримання первинних 

професійних знань і вмінь та ін.  

3 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Друга іноземна 

мова 

4 Залік див. в попередньому семестрі 

Цикл фундаментальної підготовки 

Статистика 3 Залік – уміння знаходити, обробляти та 

аналізувати інформацію з різноманітних 

джерел; 

– уміння ідентифікувати,формулювати та 

розв’язувати проблеми; 

– уміння розробляти та управляти 



проектами; 

– володіння методами економічного та 

математичного аналізу в галузі туризму; 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова  

і переклад 

5 Залік - розуміння мови міжнародних 

документів, дипломатії, права,  

економіки, бізнесу; 

– навички дипломатичного листування;  

– здатність використовувати іноземну 

мову в практичній діяльності за 

спеціальністю; 

– знання лексичних та граматичних 

особливостей перекладу; 

– уміння здійснення усного і письмового 

перекладу; 

- практичні навички здійснення 

послідовного і синхронного перекладу. 

Географія 

туризму 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– здатність визначати джерела та 

проводити пошук, накопичення і аналіз 

географічної інформації стосовно 

елементів туристичного потенціалу 

території, існуючих і планованих 

рекреаційних систем; 

– здатність професійно оперувати 

географічною інформацією стосовно 

визначення ключових характеристик і 

властивостей туристичних та 

туристично-рекреаційних ресурсів; 

– здатність визначати територіальну 

організацію та оцінювати ресурсний 

потенціал країн, регіонів щодо стану та 

перспектив розвитку видового 

(спеціалізованого) туризму 

4 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Друга іноземна 

мова 

4 Екзамен див. в попередньому семестрі 

 

Філософія 3 Екзамен − здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

− здатність до формування світогляду, 

розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної 

культури 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Організація 

туристичних 

подорожей 

6 Екзамен, 

курсова 

робота 

– здатність організовувати процес 

обслуговування клієнтів в процесі 

реалізацію туристичного продукту. 

– здатність організовувати процес 

обслуговування туристів в процесі 

споживання туристичного продукту. 

– здатність надавати вичерпну 



інформацію існуючим і потенційним 

туристами. 

- уміння визначати туристичну 

пропозицію туроператора щодо 

здійснення того чи іншого виду туру, 

користуючись зібраною географічною і 

маркетинговою інформацією, 

статистичною та плановою 

документацією та стандартними 

методиками. 

Організація 

екскурсійної 

діяльності 

6 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– уміння організувати і проводити 

туристичний супровід. 

– уміння організовувати та планувати 

екскурсійну діяльність. 

– уміння готувати контрольний та 

індивідуальний тексти екскурсії. 

– уміння розробляти та проводити 

екскурсії. 

– уміння виявляти туристів зі 

специфічними вимогами та створення 

сприятливого клімату в екскурсійній 

групі, організовувати індивідуальну 

роботу з туристами. 

Іноземна мова  

і пререклад 

5 Залік див. в попередньому семестрі 

Екскурсійна 

практика 

5 Залік – формування у студентів уміння 

спостерігати за навколишнім світом, 

сприяння розвитку наукового мислення, 

інтересу до вивченого матеріалу, 

ознайомлення з культурно-суспільним 

надбанням нашого народу та людства, 

національними традиціями. 

5 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Туристичне 

країнознавство 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– знання історії, демографії, економіки, 

політичного устрою країн світу; 

– здатність аналізувати історичні корені 

виникнення конкретних ситуацій в 

міжнародних відносинах України з 

іншими країнами світу 

– здатність проводити країнознавчі та 

краєзнавчі дослідження щодо умов 

розвитку туризму на визначеній 

території. 

Організація 

ресторанного 

господарства 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– здатність виконувати професійну 

діяльність відповідно до стандартів 

якості 

– здатність організовувати процес 

обслуговування клієнтів в процесі 

реалізацію туристичного продукту. 

– здатність організовувати процес 

обслуговування туристів в процесі 



споживання туристичного продукту. 

– здатність організовувати роботу зі 

скаргами клієнтів. 

Організація 

готельного 

господарства 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

-  здатність ідентифікувати 

класифікаційні ознаки світових ринків 

готельних і туристичних послуг 

– здатність виконувати професійну 

діяльність відповідно до стандартів 

якості 

– здатність організовувати процес 

обслуговування туристів в процесі 

споживання туристичного продукту. 

– здатність надавати  вичерпну 

інформацію існуючим і потенційним 

туристами. 

– комплексний аналіз перспектив 

розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

виявлення інноваційних та 

перспективних напрямків розвитку 

галузі готельно-ресторанних послу 

Іноземна мова  

і переклад 

5 Залік див. в попередньому семестрі 

 

Організація 

анімаційної 

діяльності 

4 Залік – здатність організувати надання 

анімаційних послуг різним категоріям 

туристів. 

6 семестр 

Цикл загально-професійної та практичної підготовки 

Маркетинг в 

туризмі 

5 Екзамен, 

курсова 

робота 

– уміння досліджувати конкурентів та 

попит потенційних споживачів 

туристичних послуг та існуючих 

пропозиції, використовуючи методики 

маркетингових досліджень 

– уміння використовувати методи 

маркетингових досліджень в туризмі з 

використанням сучасних технічних 

засобів та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

– уміння діагностувати стан 

маркетингового середовища 

туристичних підприємств і організації та 

тенденції розвитку туристичного ринку. 



Економіка та 

планування 

діяльності 

підприємств 

туризму 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– навички застосування науково-

обґрунтованих методів аналізування та 

прогнозування розвитку підприємств та 

організацій; 

–    уміння виконувати організаційно-

управлінську та інформаційно-

аналітичну роботу в напрямку 

формування виробничих фондів  

підприємства та аналізувати 

ефективність їх використання; 

     - здатність використовувати  

професійно-профільовані знання й 

практичні навички в процесах 

управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємств 

Комунікативни

й менеджмент 

4 Залік – здатність до колективних дій, до 

організації взаємодії в колективі. 

– здатність до професійного спілкування, 

забезпечувати гармонійні та 

конструктивні взаємовідносини при 

виконанні професійних завдань для 

досягнення цілей професійної 

діяльності. 

– здатність працювати в полікультурному 

середовищі для забезпечення успішної 

кроскультурної комунікаційної 

взаємодії у міжнанародному 

туристичному обміні (бізнесі). 

Іноземна мова  

і переклад 

5 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Технологічна 

(виробнича) 

практика 

5 Залік – вдосконалення професійних умінь та 

навичок студентів зі спеціальності, 

закріплення, розширення і систематизація 

знань, придбання практичного досвіду, 

розвиток професіонального мислення, 

оволодіння організаторськими вміннями в 

умовах конкретного виробництва.  

7 семестр 

Цикл загально-професійної та практичної підготовки 

Міжнародний 

туризм 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– здатність здійснювати аналіз сучасного 

стану та ефективного й оптимального 

розвитку і розміщення всіх складових 

рекреаційних комплексів. 

– здатність визначати роль природних 

рекреаційних ресурсів у забезпеченні 

рекреаційних потреб 

– здатність визначати джерела та 

проводити пошук, накопичення і аналіз 

географічної інформації стосовно 

елементів  туристичного потенціалу 

території, існуючих і планованих 

рекреаційних систем 



Облік і аудит 4 Екзамен, 

розрахункова 

контрольна 

робота 

- знання правил обліку та збереження 

документації, листів бронювання, оферт 

та інвойсів (рахунків) за туристичне 

обслуговування 

Іноземна мова  

і переклад 

5 Залік див. в попередньому семестрі 

Виробнича 

практика 

5 Залік – поглиблення та закріплення студентами 

теоретичних знань і набуття необхідних 

практичних навичок і досвіду роботи в галуз 

управлінської, планово-економічної, 

маркетингової діяльності, опанування 

організаційно-технологічними процесами, що 

відбуваються на підприємствах. Набуття 

професійних умінь навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретних 

ситуацій, що виникають на підприємствах в 

сучасних умовах. 

8 семестр 

Цикл загально-професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова  

і переклад 

4 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Переддипломн

а практика 

5 Залік – поглиблення і закріплення теоретичних 

знань, отриманих в процесі навчання, 

придбання необхідних професійних 

навичок роботи у відповідних кредитних, 

фінансових, страхових та інших установах, 

оволодіння методами і прийомами 

прогнозування, аналізу, регулювання, 

планування та іншими питаннями, 

пов'язаними з діяльністю цих структур, збір 

матеріалу, необхідного для написання 

дипломної роботи.  

Виконання 

дипломної 

роботи з 

захистом в ЕК 

5  – здатність використовувати  
професійно-профільовані знання,  

уміння й навички для аналізування,  

оцінювання і прогнозування  

процесів, які відбуваються у туристичній 

галузі  у дослідницькій роботі 

Комплексний 

атестаційний 

екзамен 

1  - здатність використовувати  

теоретичні положення та професійно-

профільовані знання у сфері туризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента 
Модуль 

(навчальна 

дисципліна, 

практика) 

К-ть 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати навчання 

3 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетсь

ка дисципліна 1 

3 Залік − розуміння та власне осмислення 

основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній 

діяльності 

− здатність до критичного мислення, 

аналізу і синтезу 

− соціальна відповідальність та 

екологічність мислення 

− здатність шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел  

Цикл фундаментальної підготовки 

Пакет 1* 

Світова 

економіка 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

- розуміння сутності та процесу формування 

світового господарства; уміння проводити 

діагностику ресурсного потенціалу світової 

економіки; 

– здатність використовувати на  практиці 

теоретичні положення для  аналізу 

світогосподарських процесів 

Економіка 

України 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

- розуміння особливостей розвитку і 

функціонування економіки України в 

умовах глобального економічного 

середовища; 

– уміння опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і перспективи 

розвитку економіки України; 

– здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички 

для аналізу рівня розвитку економіки 

України та пошуку шляхів підвищення її 

конкурентоспроможності 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

туризмі 

4 Екзамен – уміння використовувати елементи системи 

якості туристичного обслуговування, 

контролювати якість і безпеку послуг; 

перевіряти якість оформленням турпакету, 

бронювання, підтвердження і оформлення 

послуг. 

– здатність використовувати загальні методи 

наукових досліджень з використанням 

сучасних технічних засобів та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Пакет 2 

Географія 

світового 

господарства 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

- розуміння сутності та процесу формування 

світового господарства; уміння проводити 

діагностику ресурсного потенціалу світової 

економіки; 

– здатність використовувати на практиці 

теоретичні положення для аналізу 



світогосподарських процесів 

Інфраструкту- 

ра  світу 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

- розуміння особливостей розвитку і 

функціонування економіки в умовах 

глобального економічного середовища; 

– уміння опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і перспективи 

розвитку економіки країни; 

– здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички 

для аналізу рівня розвитку економіки країни 

та пошуку шляхів підвищення її 

конкурентоспроможності 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

туризмі 

4 Екзамен – уміння використовувати елементи 

системи якості туристичного 

обслуговування, контролювати якість і 

безпеку послуг; перевіряти якість 

оформленням турпакету, бронювання, 

підтвердження і оформлення послуг. 

– здатність використовувати загальні 

методи наукових досліджень з 

використанням сучасних технічних засобів 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

4 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетсь

ка дисципліна 2 

3 Залік - уміння використовувати засоби української 

мови в практиці професійного спілкування; 

– уміння встановлювати і підтримувати 

контакт із співрозмовником, змінювати 

стратегію, мовленнєву поведінку залежно 

від комунікативної ситуації; 

– мати досвід особистої відповідальності за 

власну комунікативну поведінку, 

вимогливість до свого мовлення. 

5 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетсь

ка дисципліна 3 

 

 

 

 

 

3 Залік − розуміння та власне осмислення 

основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній 

діяльності 

− здатність до критичного мислення, 

аналізу і синтезу 

− соціальна відповідальність та 

екологічність мислення 

− здатність шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1* 

Сільський 

(зелений) 

туризм 

3 Екзамен - забезпечувати умови безпечного відпочинку 

туристів і гостей у гостинних садибах 

(агрооселях); 

-  оцінювати загальну та територіальну 



ємкість ринку готельних і туристичних 

послуг у сфері зеленого туризму; 

- володіти методикою формування і 

регулювання ціни на відпочинкові послуги 

у гостинній садибі; 

- складати проекти програм підвищення 

якості послуг у сфері зеленого сільського 

туризму; 

- аналізувати і розробляти конкурентні 

пропозиції щодо розвитку (просування) 

екотуристичних продуктів 

Менеджмент 

туризму 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– уміння обґрунтовувати управлінські 

рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомочність за результатами оцінювання і 

прогнозування соціальних, економічних, 

політичних та інших подій. 

– знання етичних і правових норм, що 

регулюють відносини людини з людиною, із 

суспільством і з навколишнім середовищем; 

використовувати нормативні і правові 

документи у сфері туристичної діяльності. 

– здатність управляти та використовувати 

інформацію для професійної діяльності. 

Пакет 2 

Агротуризм 3 Екзамен - забезпечувати умови безпечного відпочинку 

туристів і гостей у гостинних садибах 

(агрооселях); 

-  оцінювати загальну та територіальну 

ємкість ринку готельних і туристичних 

послуг у сфері зеленого туризму; 

- володіти методикою формування і 

регулювання ціни на відпочинкові послуги 

у гостинній садибі; 

- складати проекти програм підвищення 

якості послуг у сфері зеленого сільського 

туризму; 

- аналізувати і розробляти конкурентні 

пропозиції щодо розвитку (просування) 

екотуристичних продуктів 

 

Управління в 

галузі туризм 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– уміння обґрунтовувати управлінські 

рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомочність за результатами оцінювання і 

прогнозування соціальних, економічних, 

політичних та інших подій. 

– знання етичних і правових норм, що 

регулюють відносини людини з людиною, із 

суспільством і з навколишнім середовищем; 

використовувати нормативні і правові 

документи у сфері туристичної діяльності. 

– здатність управляти та використовувати 

інформацію для професійної діяльності. 

6 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 



Міжфакультетсь

ка дисципліна 4 

 

 

3 Залік − розуміння та власне осмислення 

основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній 

діяльності 

− здатність до критичного мислення, 

аналізу і синтезу 

− соціальна відповідальність та 

екологічність мислення 

− здатність шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел  

 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1* 

Рекреаційні 

комплекси світу 

5 Екзамен, 

курсова робота 

– уміння визначати засади спеціалізованих 

рекреаційних систем різного 

територіального охоплення. 

– опанування принципами й методам регулю-

вання соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

- знання географії та уміння визначати 

туристичну привабливість природних, 

культурно-історичних ресурсів та 

оцінювати якісні і кількісні характеристики 

інфраструктури ресурсів туризму 

-  

–  

Пакет 2 

Рекреаційні 

системи світу 

5 Екзамен, 

курсова робота 

– уміння визначати засади спеціалізованих 

рекреаційних систем різного 

територіального охоплення. 

– опанування принципами й методам регулю-

вання соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

- знання географії та уміння визначати 

туристичну привабливість природних, 

культурно-історичних ресурсів та 

оцінювати якісні і кількісні характеристики 

інфраструктури ресурсів туризму 

7 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1* 

Лікувально-

оздоровчий 

туризм 

4 Залік, 

контрольна 

робота 

– засвоєння теоретичних положень щодо 

формування спеціалізованих систем 

медичного туризму в залежності від 

нозологічних форм хвороб;  

– опанування принципами та методами 

регулювання соціально-економічного 

розвитку сфери охорони здоров`я;  
– застосовувати графо-аналітичні моделі 

програм медичного туризму;  
– застосовувати нові форми та методи 

обслуговування в медичному туризмі;  

Культурний 

туризм та 

креативіні 

4 Екзамен - розуміння культурологічних питань  

сучасності розглядати з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та 



індустрії культурного надбання людства. 

– уміння розкривати соціально-історичну 

сутність явищ і процесів людського буття. 

– здатність формувати сучасне мислення на 

основі усвідомлення причинно-наслідкових 

зв’язків процесу історичного розвитку 

українського суспільства в контексті 

світових цивілізаційних вимірів. 

Туроперейтинг 4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– знання технології складання тур пакету 

(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 

– уміння визначати та задовольняти 

індивідуальний попиту споживачів туристичних 

послуг, формувати інклюзивну програм 

відпочинку. 

– уміння визначати канали реалізації 

турпродукту на основі вивчення можливостей 

потенційних партнерів та корпоративних 

клієнтів. 

– уміння організовувати після продажне 

– обслуговування клієнтів, визначати критерії 

якості надання послуг, проводити 

претензійну роботу. 

Пакет 2 

Санаторно-

курортна справа 

4 Залік, 

контрольна 

робота 

– засвоєння теоретичних положень щодо 

формування спеціалізованих систем 

медичного туризму в залежності від 

нозологічних форм хвороб;  

– опанування принципами та методами 

регулювання соціально-економічного 

розвитку сфери охорони здоров`я;  
– застосовувати графо-аналітичні моделі 

програм медичного туризму; застосовувати 

нові форми та методи обслуговування в 

медичному туризмі;  

Культурно-

пізнавальний 

туризм 

4 Екзамен - розуміння культурологічних питань  

сучасності розглядати з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та 

культурного надбання людства. 

– уміння розкривати соціально-історичну 

сутність явищ і процесів людського буття. 

– здатність формувати сучасне мислення на 

основі усвідомлення причинно-наслідкових 

зв’язків процесу історичного розвитку 

українського суспільства в контексті 

світових цивілізаційних вимірів. 

 

Організація 

туроператорсько

ї діяльності 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– знання технології складання тур пакету 

(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 

– уміння визначати та задовольняти 

індивідуальний попиту споживачів туристичних 

послуг, формувати інклюзивну програм 

відпочинку. 

– уміння визначати канали реалізації 

турпродукту на основі вивчення можливостей 

потенційних партнерів та корпоративних 

клієнтів. 

– уміння організовувати після продажне 

– обслуговування клієнтів, визначати критерії 

якості надання послуг, проводити 

претензійну роботу. 

8 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1* 

Релігійний 

туризм і 

паломництво 

3 Залік – розробляти програму релігійно-

паломницького туру,  

– використовувати знання із інших 

туристичних дисциплін при роботі із 

паломниками та релігійними туристами, 

–  знаходити інформацію про релігійно-

туристичні об’єкти та застосовувати на її у 

практиці туристичного обслуговування. 

Туристичні 

ринки України 

3 Залік – уміння досліджувати конкурентів та попит 

потенційних споживачів туристичних 

послуг та існуючих пропозиції, 

використовуючи методики маркетингових 

досліджень 

– уміння використовувати методи 

маркетингових досліджень в туризмі з 

використанням сучасних технічних засобів 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

– уміння діагностувати стан маркетингового 

середовища туристичних підприємств і 

організації та тенденції розвитку 

туристичного ринку. 
Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності 

4 Залік - уміння 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. 

Музейний 

менеджмент та 

маркетинг 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– принципи класифікації музеїв; 

– основні принципи добору музейних 

експонатів; 

– головні засади фондоутворення і засоби 

збереження фондів музеїв; 

– основні методи побудови експозицій, що 



таке експонат і експозиційні матеріали; 

– методику підбору експозиційних матеріалів;  

– основні принципи художнього 

проектування музейних експозицій; 

– головні ідеї і засади музейної педагогіки 

Електронна 

комерція 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 

– навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій  

– 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 

Пакет 2 

Географія 

релігій і культур 

3 Залік – розробляти програму релігійно-

паломницького туру,  

– використовувати знання із інших 

туристичних дисциплін при роботі із 

паломниками та релігійними туристами, 

– знаходити інформацію про релігійно-

туристичні об’єкти та застосовувати на її у 

практиці туристичного обслуговування 

Спеціалізовані 

туристичні 

ринки 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– уміння досліджувати конкурентів та попит 

потенційних споживачів туристичних 

послуг та існуючих пропозиції, 

використовуючи методики маркетингових 

досліджень 

– уміння використовувати методи 

маркетингових досліджень в туризмі з 

використанням сучасних технічних засобів 

та інформаційно-комунікаційних технологій 

– уміння діагностувати стан маркетингового 

середовища туристичних підприємств і 

організації та тенденції розвитку 

туристичного ринку. 
Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності 

4 Залік - уміння 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. 

Організація 

діяльності 

музеїв 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– принципи класифікації музеїв; 

– основні принципи добору музейних 

експонатів; 

– головні засади фондоутворення і засоби 

збереження фондів музеїв; 

– основні методи побудови експозицій, що 

таке експонат і експозиційні матеріали; 

– методику підбору експозиційних матеріалів;  

– основні принципи художнього 

проектування музейних експозицій; 



головні ідеї і засади музейної педагогіки 

Електронна 

торгівля 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

- навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій  

– 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 

* за вибором виробнича практика за кордоном з 01квітня по 30 червня 

та з 1 по 30 вересня 
 

Система атестації здобувачів вищої освіти 

 

Метою атестації є встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти певного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам освітньо-професійної програми та тимчасового стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 242 «Туризм». 

Атестація осіб, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавр з туризму, 

здійснюється екзаменаційною комісією після повного виконання навчального 

плану за спеціальністю 242 « Туризм».  

Система атестації включає:  

1. Комплексний атестаційний екзамен за фахом «Туризм»  

2. Захист в ЕК дипломної роботи.  

Зміст дипломної роботи повинен відповідати конкретним професійним 

та соціально-професійним завданням.  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на підставі 

рішення екзаменаційної комісії присвоює особі, яка успішно виконала 

освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за спеціальністю 242 

«Туризм» ступінь вищої освіти бакалавр, освітню кваліфікацію: бакалавр 

туризму. 


