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1 Профіль освітньо-професійної програми «Туризм» 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного 
підрозділу 

Національний університет цивільного захисту Украї-

ни Навчально-науково-виробничий центр 

Кафедра менеджменту 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Освітня кваліфікація – бакалавр з туризму  

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Туризм»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації освітня програма не акредитована, Національне агентство із за-

безпечення якості вищої освіти, передбачається подання на ак-

редитацію у 2022 р. 

Цикл/рівень Націонална рамка кваліфікацій – 6 рівень,  Рамка кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти – перший цикл вищої 
освіти 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або передвищої 
освіти 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 
програми 

до наступної акредитації 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

www.nuczu.edu.ua / розділ «Освітня діяльність», підрозділ 
«Освітні програми та проекти освітніх програм» 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних, академічно мобільних фа-
хівців для туристичної сфери, спроможних самостійно приймати рішення, уміти розроб-
ляти і організовувати туристичні та екскурсійні програми, індивідуальні програми турис-
тичного супроводу тощо, сприяючи реалізації закріпленого в Конституції України права 
на відпочинок, відновленню фізичного, психологічного, стану громадян, а також форму-
вання загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної дія-
льності у сфері рекреації і туризму. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область  Об’єктом предметної галузі є туризм як суспільний феномен, 

складна соціо-еколого-економічна система, яка охоплює геог-

рафічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-

правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та 

безпечним подорожуванням; туризм як сфера професійної дія-

льності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та 

організацію споживання туристичного продукту, послуг 

суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного ту-

ристичного обслуговування в індустрії туризму. Теоретичний 

зміст предметної області полягає у засвоєнні наступних понять: 

туризм, турист, сфера туризму, форми та види туризму, рекреа-

ційно-туристичні ресурси, об’єкти та атракції туризму; туристи-

чний продукт, екскурсія, туристична дестинація, туристична ді-

яльність, туристичний сервіс, індустрія туризму, туристична ін-

фраструктура, ринок туристичних послуг, суб’єкти туристично-

го бізнесу. 



Інструменти та обладнання: технічне обладнання та оснащення 

для обробки інформації, дотримання безпеки в туризмі та тури-

стичної діяльності суб’єктів туристичного ринку, спеціалізовані 

прикладні ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне спо-

рядження. 

Орієнтація програми Програма професійна прикладна; зміст програми передбачає 
динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. 
Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльно-

сті в сфері туризму та реалізує це через навчання та практичну 

підготовку. Дисципліни та модулі, включені в програму орієн-

товані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра здобувача. 

Фокус програми: за-

гальна 

Загальна програма: «Туризм». Навчання передбачає вивчення 

профілів туристичної діяльності (правова, економічна, управ-

лінська, соціально-гуманітарна, освітня, наукова) а також ово-

лодіння здобувачами аналітичними і практичними вміннями, 

що базуються на широко аспектному підході до забезпечення 

нормативно-правової, організаційно- розпорядчої та консуль-

тативно-дорадчої діяльності у сфері туризму. Акцент робиться 

на здобутті навичок та знань в сфері туризму, що передбачає 

визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та 

кар’єрного зростання (магістерські професійні та наукові про-

грами).  

Особливості програми Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних за-

нять професіоналів-практиків, експертів галузі туризму, пред-

ставників роботодавців. 

Програма передбачає проходження навчальної та переддипло-

мної практики на туристичних підприємствах, організаціях та 

установах, стажування за рахунок академічної мобільності та в 

органах виконавчої влади. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність 
до працевлаштування 

Професійні назви робіт за ДК 003:2010: 
1315 Керівники малих підприємств готелів та закладів ресто-
ранного господарства без апарату управління 
1448 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристи-
чних агентств та бюро подорожей 
248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та 
санаторно-курортної справи  
248.1 Професіонали в галузі туризму  
2481.2 Туризмознавці   
2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи  
2483.2 Професіонали із санаторно-курортної справи  
3414 Екскурсовод 
3414 Організатор подорожей 
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 
3414 Фахівець з готельного обслуговування 
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 
3414 Фахівець з організації дозвілля 
3414 Фахівець з туристичного обслуговування 
3414 Фахівець із туристичної безпеки 
3414 Фахівець із конференц-сервісу 
3439 Інспектор з туризму 
4221 Агенти з туризму  
 



Можливість працевлаштування у державних закладах та прива-
тних компаніях на посадах, що пов’язані з туризмом. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Провідні методи навчання: традиційні, інтерактивні, інноваційні. 

Викладання та навчання проводиться у формі інтерактивних та 

мультимедийних лекцій, практичних занять, активізації самос-

тійної роботи студентів, навчальної практики. Застосовуються 

проблемні, навчально-ігрові, інтерактивно-комунікативні, само-

розвиваючі, колективні, інтегративні та контекстні  технології з 

елементами дистанційного навчання. 

Система оцінювання Оцінювання результатів навчання за освітніми компонентами 
здійснюється за 100-бальною шкалою з переведенням в оцінку 

за рейтинговою шкалою (ЄКТС) та в 4-бальну шкалу через такі 

види контролю: поточний (відповіді (виступи) на аудиторних 

заняттях; результати виконання практичних, контрольних ро-

біт; результати виконання і захисту завдань самостійної роботи 

здобувача; результати виконання і захисту інших видів робіт); 

підсумковий (письмові екзамени, диференційований залік, залі-

кові роботи, захисти звітів з практик); атестація здобувачів ви-

щої освіти (атестаційний екзамен, кваліфікаційна робота). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі на-

вчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування те-

орій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компе-

тентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена сус-

пільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного де-

мократичного) суспільства та необхідність його сталого розви-

тку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культур-

ні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розумін-

ня історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати рі-

зні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК08. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

ЗК09. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. 



ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

Фахові компетент-

ності (ФК) 

ФК15. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
специфіки професійної діяльності. 

ФК16. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенці-
ал територій. 

ФК18. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії ту-
ризму на всіх рівнях управління. 

ФК19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріорите-
тів 
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів. 

ФК20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, рес-

торанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного). 

ФК21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та орга-
нізовувати споживання туристичного продукту. 

ФК22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації 
роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем. 

ФК23. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 
складних форс-мажорних обставинах. 

ФК24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, ана-

лізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння 

презентувати туристичний інформаційний матеріал. 

ФК25. Здатність використовувати в роботі туристичних підпри-
ємств інформаційні технології та офісну техніку. 

ФК26. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та 

вести претензійну роботу. 

ФК27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнта-
ми. Уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації. 

ФК28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на ос-

нові позитивного мислення та несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

ФК29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 
законодавства. 

ФК30. Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу. 

7 – Програмні результати навчання (ПР) 

ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристич-
ного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії тури-

зму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку турис-

тичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 

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

ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 



ПР06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 
обслуговування туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. 

ПР09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотри-

мання стандартів якості і норм безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-

психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

ПР11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, достатньому 
для здійснення професійної діяльності. 

ПР12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних 
послуг. 

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

ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

ПР15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання про-
фесійних завдань. 

ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської 
свідомості. 

ПР17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній 
сфері. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаці-
ях. 
ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

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

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї про-
фесійної діяльності. 

ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Якісний рівень професійної підготовки бакалаврів забезпечується 
кваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, до якого 
входять доктори та кандидати наук, професори, доценти, які мають 

достатній стаж педагогічної роботи та практичний досвід. Кадрове 

забезпечення освітньо-професійної програми першого (бакалаврсь-

кого) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 
спеціальності 242 «Туризм» відповідає ліцензійним 
умовам щодо провадження освітньої діяльності у закладі вищої 

освіти. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам процесу 
надання освітніх послуг під час навчання за освітньо-професійною 
програмою. Приміщення, які використовуються у процесі навчання 
відповідають санітарно-технічним нормам. 

Інформаційне та 

навчально- ме-

тодичне 

забезпечення 

Усі освітні компоненти освітньої програми Туризм забезпечені на-

вчально-методичним комплексом дисциплін, які мають всі необхідні 

структурні елементи для здійснення освітньої діяльності. Навчальна 

і переддипломна практика забезпечена відповідними методичними 

вказівками. Розроблено методичні вказівки до виконання кваліфіка-

ційної роботи.  

Усі навчально-методичні матеріали, наукова основна та додаткова 

література доступні для здобувачів освіти у читальних залах науко-

вої бібліотеки http://library.nuczu.edu.ua/, у цифровому репозиторію  
http://repositsc.nuczu.edu.ua/, на сайті кафедри менеджменту навча-

http://library.nuczu.edu.ua/


льно-науково-виробничого центру у розділі «Навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисцип-

лін»: http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/nav-dus-men, порталі системи диста-

нційного навчання "Moodle НУЦЗУ": 

http://moodle.nuczu.edu.ua/course/index.php?categoryid=48  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Право на національну кредитну мобільність може бути реалізоване 

на підставі договорів про співробітництво між Національним 

університетом цивільного захисту України та вітчизняними 

закладами вищої освіти. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Право на міжнародну кредитну мобільність може бути реалізоване 

на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі 

освіти та науки, міжнародних програм і проектів, а також 

здобувачами вищої освіти з власної ініціативи, на основі 

індивідуальних запрошень. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливо за умови наявності акредитації освітньої програми. 

 

2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послі-

довність 

2.1 Перелік компонентів освітньо-професійної програми 
 

Код  

компонента 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи,  

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 26 диференційо-

ваний залік 

екзамен 

ОК 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 6,5 диференційо-

ваний залік 

екзамен 

ОК 3. Філософія 3,5 екзамен 

ОК 4. Історія та культура України 6,5 диференційо-

ваний залік 

екзамен 

ОК 5. Історія економічних вчень 3,5 диференційо-

ваний залік 

ОК 6. Психологія 3 диференційо-

ваний залік 

ОК 7. Правознавство 4 диференційо-

ваний залік 

ОК 8. Екологія 3 екзамен 

ОК 9. Економічна теорія 3 екзамен 

ОК 10. Охорона праці 3 екзамен 

ОК 11. Економіка підприємства 3,5 диференційо-

ваний залік 

http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/nav-dus-men
http://moodle.nuczu.edu.ua/course/index.php?categoryid=48


1 2 3 4 

ОК 12. Культура безпеки 3 диференційо-

ваний залік 

ОК 13. Гендерні основи безпеки та професійної діяль-

ності 

3 диференційо-

ваний залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 14. Основи туризмознавства 5 екзамен 

ОК 15. Інформаційні системи та технології в туристич-

ній галузі 

4 екзамен 

ОК 16. Краєзнавство, країнознавство та географія тури-

зму 

4,5 екзамен 

ОК 17. Підготовка з надання домедичної допомоги 4 екзамен 

ОК 18. Туроперейтинг 4 екзамен 

ОК 19. Туристські ресурси України 5 курсовий 

проект екза-

мен 

ОК 20. Інфраструктура туризму 5 екзамен 

ОК 21. Організація екскурсійної діяльності 5 екзамен 

ОК 22. Менеджмент туризму 3,5 екзамен 

ОК 23. Технології туристичної діяльності 3 курсовий 

проект екза-

мен 

ОК 24. Маркетинг у туризмі 5 екзамен 

ОК 25. Рекреаційні комплекси світу 4 екзамен 

ОК 26. Управління туристичними дестинаціями 4,5 екзамен 

ОК 27. Організація туристичного обслуговування 7 диференційо-

ваний залік 

екзамен 

ОК 28. Правове регулювання туристичної діяльності 4 екзамен 

ОК 29 Бухгалтерський облік в туристичній діяльності 4 екзамен 

ОК 30 Організація анімаційної діяльності 3 екзамен 

ОК 31 Спеціалізований туризм 6 диференційо-

ваний залік 

екзамен 

ОК 32 Страхування у сфері туризму 4 диференційо-

ваний залік 

ОК 33. Навчальна практика 3 диференційо-

ваний залік 

ОК 34 Переддипломна практика 6 диференційо-

ваний залік 

ОК 35 Атестаційний екзамен 1,5  

ОК 36 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 7,5  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 174,0 

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 66,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
 

* – відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національ-

ному університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має пра-

во обирати будь-яку навчальну дисципліну за освітніми програмами, за якими 

здійснюється освітня діяльність в Університеті.   



2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

3.  

ОК 31 

ОК 32 
ОК 34 

ОК 36 

ОК 35 

ОК 13 ОК 28 ОК 29 

ОК 27 

ОК 24 
ОК 26 

ОК 25 

ОК 30 ОК 33 

ОК 22 
ОК 23 

ОК 9 ОК 18 

ОК 2 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 ОК 16 ОК 17 ОК 7 

ОК 3 ОК 8 ОК 14 ОК 15 ОК 1 

ОК 10 ОК 21 ОК 11 ОК 12 ОК 19 
ОК 20 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

1. Випускна атестація здійснюється у формі атестаційного екзамену. 

Атестаційний екзамен спрямований на перевірку досягнення результатів на-

вчання, визначених стандартом вищої освіти та освітньою програмою. 

2. Випускна атестація здійснюється у формі публічного захисту (де-

монстрації) кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота перевіряється на 

плагіат та після захисту розміщується у репозитарії Університету для вільного 

доступу. 
 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 
 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

 

Програмні результати навчання 

Найменування  

освітніх компонен-

тів 
 

1 2 3 

К01. Здатність реалізува-

ти свої права і обов’язки 

як члена суспільства, ус-

відомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспіль-

ства та необхідність його 

сталого розвитку, верхо-

венства права, прав і сво-

бод людини і громадяни-

на в Україні. 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні 

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з екс-

пертами туристичної та інших галу-

зей. 

ПР14. Проявляти повагу до індивіду-

ального і культурного різноманіття. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР16. Діяти у відповідності з прин-

ципами соціальної відповідальності 

та громадської свідомості. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяль-

ності. 

ОК 7. Правознавство 

ОК 13. Гендерні основи 

безпеки та професійної 

діяльності  

К02. Здатність зберігати 

та примножувати мораль-

ні,  культурні, наукові 

цінності і досягнення су-

спільства на основі розу-

міння історії та закономі-

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

ОК 3. Філософія  

 

ОК 4. Історія та культу-

ра України 

 

ОК 5. Історія економіч-



1 2 3 

рностей розвитку предме-

тної області, її місця у за-

гальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, те-

хніки і технологій, вико-

ристовувати різні види та 

форми рухової активності 

для активного відпочинку 

та ведення 

здорового способу життя. 

них та суміжних наук. 

ПР14. Проявляти повагу до індиві-

дуального і культурного різноманіт-

тя. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР16. Діяти у відповідності з прин-

ципами соціальної відповідальності 

та громадської свідомості.  

ПР20. Виявляти проблемні ситуації 

і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяль-

ності. 

ПР22. Професійно виконувати за-

вдання в невизначених та екстрема-

льних ситуаціях. 

них вчень 

 

 

 

 

 

К03. Здатність діяти соці-

ально відповідально та 

свідомо. 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні 

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з екс-

пертами туристичної та інших 

галузей. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ОК 10. Охорона праці 



1 2 3 

К04. Здатність до критич-

ного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем (адміністра-

тивно-управлінська, соціально-

психологічна, економічна, техніко-

технологічна). 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експе-

ртами туристичної та інших галузей. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації 

і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ОК 9.  Економічна тео-

рія 

ОК 11. Економіка підп-

риємства 

 

 

К05. Прагнення до збере-

ження навколишнього 

середовища. 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні 

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно-туристичного 

простору. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР09. Організовувати процес  

обслуговування споживачів турис-

тичних послуг на основі викорис-

тання сучасних інформаційних, ко-

мунікаційних і сервісних технологій 

та дотримання стандартів якості і 

норм безпеки. 

ПР16. Діяти у відповідності з прин-

ципами соціальної відповідальності 

ОК 8.  Екологія 

 

ОК 12. Культура безпеки 
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та громадської свідомості.  

ПР20. Виявляти проблемні ситуації 

і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяль-

ності. 

К06. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу ін-

формації з різних 

джерел. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт. 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучас-

них інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ОК 15. Інформаційні си-

стеми та технології в ту-

ристичній галузі 

ОК 21. Організація екс-

курсійної діяльності 

ОК 35 Атестаційний ек-

замен 

ОК 36 Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

К07. Здатність працювати 

в міжнародному контексті 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні 

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт. 

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР11. Володіти державною та іно-

земною (ними) мовою (мовами) на 

рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експе-

ртами туристичної та інших галузей. 

ПР14. Проявляти повагу до індиві-

дуального і культурного різноманіт-

тя. 

ОК 16. Краєзнавство, 

країнознавство та геог-

рафія туризму 

ОК 28. Правове регулю-

вання туристичної дія-

льності 

ОК 30. Організація ані-

маційної діяльності 
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ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

К08. Навички викорис-

тання інформаційних і 

комунікаційних техноло-

гій. 

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР11. Володіти державною та іно-

земною (ними) мовою (мовами) на 

рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експе-

ртами туристичної та інших галузей. 

ПР22. Професійно виконувати за-

вдання в невизначених та екстрема-

льних ситуаціях. 

ОК 15. Інформаційні си-

стеми та технології в ту-

ристичній галузі 

ОК 30. Організація ані-

маційної діяльності 

ОК 33. Навчальна прак-

тика 

К09. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації 

і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ОК 6. Психологія 

ОК 22. Менеджмент ту-

ризму 

К10. Здатність спілкува-

тися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно-туристичного 

простору. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт. 

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР11. Володіти державною та іно-

земною (ними) мовою (мовами) на 

рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ОК 2. Українська мова 

(за професійним спря-

муванням) 

К11. Здатність спілкува-

тися іноземною мовою. 

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно-туристичного 

простору. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт 

ПР09. Організовувати процес об-

ОК 1. Іноземна мова (за 

професійним спряму-

ванням) 
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слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР11. Володіти державною та іно-

земною (ними) мовою (мовами) на 

рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з екс-

пертами туристичної та інших галу-

зей. 

К12. Навички 

міжособистісної взаємо-

дії. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації 

і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ОК 6. Психологія 

 

ОК 30. Організація ані-

маційної діяльності 

 

ОК 33. Навчальна прак-

тика 

К13. Здатність планувати 

та управляти часом. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт.  

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем (адміністра-

тивно-управлінська, соціально-

психологічна, економічна, техніко-

технологічна). 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ОК 17. Менеджмент  ту-

ризму 

ОК 34. Переддипломна 

практика 

ОК 35. Атестаційний 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 
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К14. Здатність працювати 

в команді та автономно. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процессу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт  

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з екс-

пертами туристичної та інших галу-

зей. 

ОК 21. Організація екс-

курсійної діяльності 

К15. Здатність та розу-

міння предметної області 

та розуміння специфіки 

професійної діяльності. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процессу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт.  

ОК 14. Основи туризмо-

знавства 

 ОК 35. Атестаційний 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

 

К16. Здатність застосову-

вати знання у практичних 

ситуаціях. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експе-

ртами туристичної та інших галузей. 

ПР17. Управляти своїм навчанням з 

метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері.  

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ОК 33. Навчальна прак-

тика 

ОК 34. Переддипломна 

практика 

ОК 35.  Атестаційний 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

К17. Здатність аналізува-

ти рекреаційно- туристи-

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно- туристичного 

ОК 19. Туристські ресу-

рси України 
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чний потенціал територій. простору. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно- ту-

ристичний потенціал території. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

 

К18. Здатність аналізува-

ти діяльність суб’єктів 

індустрії туризму на всіх 

рівнях управління. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно- ту-

ристичний потенціал території. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем (адміністра-

тивно-управлінська,  соціально-

психологічна, економічна, техніко-

технологічна). ПР20. Виявляти про-

блемні ситуації і пропонувати шля-

хи їх розв’язання. 

ОК 26. Управління ту-

ристичними дестинація-

ми 

ОК35. Атестаційний ек-

замен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

 

К19. Розуміння сучасних 

тенденцій і регіональних 

пріоритетів розвитку ту-

ризму в цілому та окре-

мих його форм і видів. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно- туристичного 

простору. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно- ту-

ристичний потенціал території. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем (адміністра-

тивно-управлінська, соціально-

психологічна, економічна, техніко-

технологічна). 

ОК 26. Управління ту-

ристичними дестинація-

ми 

ОК 31. Спеціалізований 

туризм 

ОК 36. 

Виконання та захист 

кваліфікаційної роботи 

 

К20. Розуміння процесів 

організації туристичних 

подорожей і комплексно-

го туристичного обслуго-

вування (готельного, рес-

торанного, транспортно-

го, екскурсійного, рекре-

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні 

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ОК 18. Туроперейтинг 

ОК 27. Організація ту-

ристичного обслугову-

вання 

ОК34. Переддипломна 

практика 

ОК 35. Атестаційний 
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аційного). ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації 

і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

 

К21. Здатність розробля-

ти, просувати, реалізову-

вати та організовувати 

споживання туристичного 

продукту. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процессу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. ПР03. Знати і 

розуміти основні форми і види ту-

ризму, їх поділ. 

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно- туристичного 

простору. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт 

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки ПР10. Розуміти принципи, 

процеси і технології організації ро-

боти суб’єкта туристичного бізнесу 

та окремих його підсистем (адмініс-

тративно-управлінська, 

соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

ПР13. Встановлювати зв’язки з екс-

пертами туристичної та інших галу-

зей. 

ОК 21. Організація екс-

курсійної діяльності 

 

ОК 24. Маркетинг у ту-

ризмі 

 

К22. Розуміння 

принципів, процесів і те-

хнологій організації ро-

боти суб’єкта туристичної 

індустрії та її підсистем. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці базові по-

няття з теорії туризму, організації 

туристичного процессу та туристич-

ної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світогляд-

них та суміжних наук. 

ОК 20. Інфраструктура 

туризму 

ОК 35. Атестаційний 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 
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ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяль-

ності. 

 

К23. Здатність 

забезпечувати безпеку 

туристів у звичайних та 

складних форс-мажорних 

обставинах. 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні 

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР09. Організовувати процес об-

слуговування споживачів туристич-

них послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та до-

тримання стандартів якості і норм 

безпеки. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ОК 10. Охорона праці 

ОК12. Культура безпеки 

ОК 17. 

Підготовка з надання 

домедичної допомоги 

ОК 32. 

Страхування у сфері ту-

ризму 

К24. Здатність 

Здійснювати моніторинг, 

інтерпретувати, аналізу-

вати та систематизувати 

інформацію у сфері тури-

зму, уміння презентувати 

туристичний 

інформаційний матеріал. 

ПР03. Знати і розуміти основні фо-

рми і види туризму, їх поділ. 

ПР04. Пояснювати особливості ор-

ганізації рекреаційно- туристичного 

простору. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продукт.  

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. ПР18. 

Адекватно оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ПР22. Професійно виконувати за-

вдання в невизначених та екстрема-

льних ситуаціях. 

ОК 21. Організація екс-

курсійної діяльності 

ОК 33.  Навчальна прак-

тика 

ОК 34. Переддипломна 

практика 

ОК 35. Атестаційний 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 
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К25. Здатність викорис-

товувати в роботі турис-

тичних підприємств ін-

формаційні технології та 

офісну техніку. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися. 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання су-

часних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та 

дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР22. Професійно виконувати за-

вдання в невизначених та екстрема-

льних ситуаціях. 

ОК 15. Інформаційні си-

стеми та технології в ту-

ристичній галузі 

ОК 29. Бухгалтерський 

облік в туристичній дія-

льності 

К26. Здатність визначати 

індивідуальні туристичні 

потреби, використовувати 

сучасні технології обслуго-

вування туристів та вести 

претензійну роботу. 

ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та ре-

алізовувати туристичний продуктю 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання су-

часних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та 

дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР14. Проявляти повагу до індивіду-

ального і культурного різноманіття. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ПР22. Професійно виконувати за-

вдання в невизначених та екстрема-

льних ситуаціях. 

ОК 23. Технології тури-

стичної діяльності 

ОК 35. Атестаційний 

екзамен 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

 

 

К27. Здатність до 

співпраці з діловими 

партнерами і клієнтами. 

Уміння забезпечувати з 

ними ефективні 

комунікації. 

 

ПР06. Застосовувати  у практичній 

діяльності принципи і методи орга-

нізації та технології обслуговування 

туристів. 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучас-

них інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР11. Володіти державною та іно-

земною (ними) мовою (мовами) на 

ОК 18. Туроперейтинг  

ОК 34. Переддипломна 

практика 

ОК 35. Атестаційний 

екзамен 

 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 
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рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР14. Проявляти повагу до індивіду-

ального і культурного різноманіття. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

К28. Здатність працювати 

у міжнародному 

середовищі на основі по-

зитивного мислення та 

несхожості до інших ку-

льтур, поваги до різнома-

нітності та мультикульту-

рності, розуміння місце-

вих і професійних  тра-

дицій інших країн, 

розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці. 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні  

положення туристичного законо-

давства, національних і міжнарод-

них стандартів з обслуговування 

туристів. 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання су-

часних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та 

дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР11. Володіти державною та іно-

земною (ними) мовою (мовами) на 

рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПР12. Застосовувати навички про-

дуктивного спілкування зі спожива-

чами туристичних послуг. 

ПР14. Проявляти повагу до індивіду-

ального і культурного різноманіття. 

ПР15. Проявляти толерантність до 

альтернативних принципів та мето-

дів виконання професійних завдань. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ОК13. Гендерні основи 

безпеки та професійної 

діяльності 

 

ОК16. Краєзнавство, 

країнознавство та геог-

рафія туризму 

 

ОК 25. Рекреаційні ком-

плекси світу 

 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 

 

 

К29. Здатність діяти у 

правовому полі, 

керуватися нормами зако-

нодавства. 

ПР01. Знати, розуміти і вміти вико-

ристовувати на практиці основні по-

ложення туристичного законодавст-

ва, національних і міжнародних ста-

ндартів з обслуговування туристів. 

ОК 7. Правознавство 

ОК 19. Правове регулю-

вання туристичної дія-

льності 
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ПР08. Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися. 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання су-

часних інформаційних, комуніка-

ційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем (адміністра-

тивно-управлінська, 

соціально-психологічна, економіч-

на, техніко-технологічна). 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експе-

ртами туристичної та інших галузей. 

ПР19. Аргументовано відстоювати 

свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяль-

ності. 

ПР22. Професійно виконувати за-

вдання в невизначених та екстрема-

льних ситуаціях. 

К30. Здатність працювати 

з документацією та здійс-

нювати розрахункові 

операції суб’єктом турис-

тичного бізнесу. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися. 

ПР09. Організовувати процес обслу-

говування споживачів туристичних 

послуг на основі використання су-

часних інформаційних, комуніка-

ційних і сервісних технологій та 

дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем (ад-

міністративно-управлінська, 

соціально-психологічна, економіч-

на, техніко-технологічна). 

ПР21. Приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяль-

ності. 

ОК 29. Бухгалтерський 

облік в туристичній дія-

льності 

 

ОК 36. Виконання та за-

хист кваліфікаційної ро-

боти 
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K07                +            +  +       

K08               +               +   +    

K09      +                +               

K10  +                                   

К11 +                                    

К12      +                        +   +    

К13                 +                 + + + 

К14                     +                

К15              +                     + + 

К16                                 + + + + 

К17                   +                 + 

К18                          +         + + 

К19                          +     +     + 

К20                  +         +       + + + 

К21                     +   +             

К22                    +               + + 

К23          +  +     +               +     

К24                     +            + + + + 

K25               +              +        

K26                       +            + + 

K27                  +                + + + 

K28             +   +         +           + 

K29       +            +                  

K30                             +        
 

  



6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної  

програми 
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ПР1       + +  +  + +   + + + +      +  + +  +  +  + + + 

ПР2   + + +  +   +   +   +  +  + +   +   + +  +    + + + 

ПР3        +    +  + + +     +   +  +  +  + +  + + + + 

ПР4 + +      +    +       +  +   +  +     +  + + + + 

ПР5        + + + + +   +    +  +     +     +    + + 

ПР6        + + + + +  +   + +   +  +   + +       + + + 

ПР7 + +    +    +    + + + +    +  +     +  +   + + + + 

ПР8       +  + + +    +    +          +    + + + + 

ПР9 + +     + +  +  + +  + + + + + + +  + + + +  + + +   + + + + 

ПР10       +  +  +      +  +  +   +  +   +     + + + 

ПР11 + +           +  + +  +       +   +  +   + + + + 

ПР12 +     +       +   + + +  + + + +  +     +   + + + + 

ПР13 +      +  + + +  +  + +   +  +   +    +  +   + + + + 

ПР14   + + +  +      +   +  +     +  +   +  +     + + 

ПР15   + + + + +  + + +  +   +  +    +   +  + +  +    + + + 

ПР16   + + +   +    +                         

ПР17                                 + + + + 

ПР18         + + + + +   + +  +  +  +  +       + + + + + 

ПР19      + +   +  + +   + + + +  + + +       +  + + + + + 

ПР20   + + + +  + +  + +      +    +    + +   +   + + + + 

ПР21   + + +  + +    +   +    + +         +      + + 

ПР22   + + +  +        +    +  +  +       +   + + + + 
 

 

 

 

 



7 Матриця відповідності визначених освітньою програмою компетентностей дескрипторам Національної рамки 

кваліфікацій 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та відпо-

відальність 

Загальні компетентності 

К01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена сус-

пільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного де-

мократичного) суспільства та необхідність його сталого розви-

тку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

+ + + + 

К02. Здатність зберігати та примножувати 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 розви-

тку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

+ + +  

К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  + + + 

К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  +   

К05. Прагнення до збереження навколишнього середовища. +   + 

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 
 +   

К07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  + +  

К08. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
 +   

К09. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. +   + 

К10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 
 + +  

К11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  + +  

К12. Навички міжособистісної взаємодії. +  +  

К13. Здатність планувати та управляти часом.  +   

К14. Здатність працювати в команді та автономно.  + + + 
 



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та відпо-

відальність 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

К15. Здатність та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності. 
+ +   

К16. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  + + + 

К17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

територій. 
+ +   

К18. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туриз-

му на всіх рівнях управління. 
 +   

К19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів. 
+    

К20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного). 
+  +  

К21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та органі-

зовувати споживання туристичного продукту. 
 + + + 

К22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації 

роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем. 
+    

К23. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних 

та складних форс-мажорних обставинах. 
 +   

К24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, 

аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння 

презентувати туристичний інформаційний матеріал. 

 + +  

К25. Здатність використовувати в роботі туристичних підпри-

ємств інформаційні технології та офісну техніку. 
 +   

К26. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та 

вести претензійну роботу. 

 + +  

К27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами. 

Уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації. 
 + + + 

К28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на осно-

ві позитивного мислення та несхожості до інших культур, пова-
 + + + 



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та відпо-

відальність 

ги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місце-

вих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжку-

льтурних проблем у професійній практиці. 

К29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства. 
 +  + 

К30. Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу. 
 + +  

 

 




