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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 242 Туризм   
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Кременчуцький національний університет 

 імені Михайла Остроградського 

Факультет економіки і управління 

Кафедра туризму 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму 

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з туризму 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ступеня «бакалавр» галузі знань 

24 «Сфера обслуговування»  зі спеціальності  

242 «Туризм»   

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Підготовка бакалаврів в даній галузі повторно 

акредитована рішенням ДАК України.  

Ліцензія – серія АЕ № 636104 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, 

ЕQF LLL – 6 рівень 

Передумови Повна середня освіта 

 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2021 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://tourism.kdu.edu.ua/uk/content/osvitno-profesiyni-

programy 

2 - Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей в галузі 

туризму, що направлені на здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної 

роботи в сфері обслуговування туристичного комплексу країни і дозволяють 

йому бути екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на 

ринку праці. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

 

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність: 242 «Туризм»   

 

Орієнтація освітньої Програма професійна прикладна; структура програми 
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програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне 

навчання. Програма пропонує комплексний підхід до 

здійснення діяльності в сфері туризму та реалізує це 

через навчання та практичну підготовку. Дисципліни 

та модулі, включені в програму орієнтовані на 

актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра здобувача. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна програма: «Туризм». 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 програми). 

Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку 

здійснення туристичної діяльності та особливості 

обслуговування туристів з урахуванням географічного 

та соціально-економічного чинників.  

Ключові слова: туризм, туристична продукція 

(послуги, товар), екскурсія, заклади розміщення та 

харчування, транспортна система  

Особливості 

програми 

Програма розвиває перспективи практичного 

опанування навичок туристичної діяльності, вказує 

орієнтири сучасного розвитку сфери обслуговування 

туристичної галузі. Виконується в активному 

дослідницькому середовищі. Окремі модулі програми 

можуть викладатися англійською мовою. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) 

професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010: 

3414 – фахівець з туристичного обслуговування; 

3414 – організатор подорожей (екскурсій), 

екскурсовод; 

3415 – фахівець із організації дозвілля; 

2481.2 – туризмознавець, екскурсознавець 

2482.2 – фахівець із ресторанної справи; 

2482.2 – фахівець із готельної справи; 

2483.2 – фахівець із санаторно-курортної справи; 

3414 – фахівець із конференц-сервісу; 

3414 – фахівець із спеціалізованого 

обслуговування; 

3414 – інструктор спортивно-оздоровчого туризму 

(за видами туризму) ; 

3415 – фахівець із туристичної безпеки;  

3340 – інструктор-методист з туризму; 

3439 – інспектор з туризму. 
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Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого рівня 

вищої освіти в галузях, що узгоджуються з отриманим 

дипломом бакалавра, або суміжною: магістерські 

(освітньо-наукові/освітньо-професійні) програми 

вищої освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття 

мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. 

Практичні заняття проводяться в малих групах, 

поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові 

ігри, підготовка презентацій з використанням 

сучасних програмних засобів. Навчально-методичне 

забезпечення і консультування самостійної роботи 

здійснюється через модульний формат навчання та 

використання електронних підручників та 

методичних вказівок. Акцент робиться на особистому 

саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати 

результати навчання, що сприятиме формуванню 

розуміння потреби й готовності до продовження 

самоосвіти протягом життя. 

Оцінювання Контроль знань та умінь студентів здійснюється у 

формі поточного та підсумкового контролю. 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 

рейтинговою системою. Поточний контроль включає 

контроль знань, умінь та навичок студентів на 

лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час 

виконання індивідуальних навчальних завдань, 

контрольних, розрахункових, розрахунково-

графічних, курсових робіт і проектів. Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 

підсумкового контролю та випускної роботи 

бакалавра з захистом. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у туристичній діяльності або у процесі 

навчання, і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

(ЗК) 

Системні 

ЗК 1 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні  
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ЗК 2 

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 розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК 3 Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо 

ЗК 4 Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 5 Прагнення до збереження навколишнього середовища 

ЗК 6 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК 7 Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК 8 
Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій 

ЗК 9 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

ЗК 10 
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 

ЗК 1 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні  

ЗК 2 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК 3 Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо 

ЗК 4 Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

Фахові 

(ФК) 

ФК 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності  

ФК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ФК 3 Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

територій 

ФК 4 Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму 

на всіх рівнях управління 

ФК 5 Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 
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розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів 

ФК 6 Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, 

рекреаційного) 

ФК 7 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання туристичного продукту 

ФК 8 Розуміння принципів, процесів і технологій організації 

роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем 

ФК 9 Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 

складних форс-мажорних обставинах 

ФК 10 Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, 

аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, 

уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал 

ФК 11 Здатність використовувати в роботі туристичних 

підприємств інформаційні технології та офісну техніку 

ФК 12 Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу 

ФК 13 Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації 

ФК 14 Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі 

позитивного ставлення до несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та мультикультурності, 

розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, 

розпізнавання міжкультурних проблем у професійній 

практиці 

ФК 15 Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства 

 ФК 16 Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН 1 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці 

основні положення туристичного законодавства, 

національних і міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів. 

ПРН 2 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці 

базові поняття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук. 

ПРН 3 Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх 

поділ. 

ПРН 4 Пояснювати особливості організації рекреаційно-
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туристичного простору. 

ПРН 5 
Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

території. 

ПРН 6 

Застосовувати у практичній діяльності принципи і 

методи організації та технології обслуговування 

туристів. 

ПРН 7 
 

Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний 

продукт 

ПРН 8 Ідентифікувати туристичну документацію та вміти 

правильно нею користуватися. 

ПРН 9 Організовувати процес обслуговування споживачів 

туристичних послуг на основі використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій 

та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

ПРН 10 Розуміти принципи, процеси і технології організації 

роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його 

підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-

психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

ПРН 11 Володіти державною та іноземною (ними) мовою 

(мовами), на рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПРН 12 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг. 

ПРН 13 Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та 

інших галузей 

ПРН 14 Проявляти повагу до індивідуального і культурного 

різноманіття 

ПРН 15 Проявляти толерантність до альтернативних 

принципів та методів виконання професійних завдань. 

ПРН 16 Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості. 

ПРН 17 Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері. 

ПРН 18 Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях. 

ПРН 19  Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань. 

ПРН 20 Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання 

ПРН 21 Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності. 

ПРН 22 Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін нормативної 

частини змісту навчання беруть участь доктори наук, 

професори, кандидати наук, доценти, фахівці даної 

галузі знань, які мають певний стаж практичної, 

наукової та педагогічної роботи 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Сучасна комп’ютерна техніка, мультимедійні 

комплекси, спеціальне обладнання лабораторій з 

ресторанного обслуговування та готельної справи; 

інноваційних технологій в туризмі 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Основними джерелами інформаційного забезпечення є 

методичний фонд кафедри, бібліотеки університету з їх 

фондами та електронні засоби інформації 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Кременчуцьким 

національним університетом імені Михайла 

Остроградського та іншими університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус+ та Горизонт на основі 

двосторонніх договорів між Кременчуцьким 

національним університетом імені Михайла 

Остроградського та  навчальними закладами країн-

партнерів 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення іноземними здобувачами 

української, російської або англійської мов 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1.Обов’язкові компоненти ОП 

1.1.Цикл  дисциплін   загальної підготовки 

OK 1. Фізичне виховання 6 д. залік 

OK 2. Ділова іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

18 д. залік 

ОК 3. Українознавство 3 д. залік 

ОК 4. Логіка та етика ділового спілкування 5 д. залік 

ОК 5. Економікс 6 іспит 

ОК 6. Основи підприємництва 6 іспит 

ОК 7. Вища математика 4 д.залік 

ОК 8. Правове регулювання суспільних відносин в 

Україні 

1,5 д.залік 

ОК 9. Філософія 1,5 іспит 

1.2.Цикл  дисциплін   професійної  підготовки 

 ОК 10. Основи туристичної діяльності 5 д. залік 

 ОК 11. Основи наукових досліджень 6 д. залік 

ОК 12 Географія туризму 11 іспит/ д. залік 

ОК 13 
Регіональна економіка та управління 8 

іспит 

ОК 14 Фінанси, гроші та кредит 5 д. залік 

ОК 15 Статистика 10 іспит 

ОК 16 Економіка рекреації та туризму 17 іспит/ д. залік 

ОК 17 Організація та планування підприємницької 

діяльності 7 

 

д. залік 

ОК 18 Бухгалтерський облік 3 д. залік 

ОК 19 Інноваційні технологіїв ту   

ОК 20 Конкурентоспроможність підприємницької 

діяльності 5 
 

іспит 

ОК 21 Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 д. залік 

ОК 22 Організація екскурсійної діяльності 9 іспит 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 147 
 

 

2.Вибіркові компоненти ОП 

2.1.Професійно-орієнтовані дисципліни 

Варіант  А    
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ВБ 1 Міжнародна економіка 8 іспит 

ВБ 2 Логістика в міжнародному туризмі 7 іспит 

ВБ 3 Організація анімаційної діяльності 8 іспит 

ВБ 4 HR-технології в туризмі 7 іспит 

ВБ 5 Туроперейтинг 5 іспит 

ВБ 6 Організація готельно-ресторанного 

господарства 18 
іспит/ д. залік 

ВБ 7 Менежмент і маркетінг 12 іспит/ д. залік 

Варіант  Б 

ВБ 1 Зовнішньоекономічна діяльність 8 іспит 

ВБ 2 Управління конкурентоспроможністю 

туристичної діяльності 7 
 

іспит 

ВБ 3 Менеджмент невиробничої діяльності 8 іспит 

ВБ 4 Туристичне краєзнавство 7 іспит 

ВБ 5 Засади сталого розвитку туристичної індустрії 5 іспит 

ВБ 6 Страхування на ринку туристичних послуг 18 іспит/ д. залік 

ВБ 7 Комунікативний менеджмент 12 іспит/ д. залік 

2.2.Дисципліни  вільного   вибору    студента 

ВБ 8 Дисципліна 1* 7 д. залік 

ВБ 9 Дисципліна 2* 6 д. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 87 

3.   Практична підготовка 

ОК 23 Організаційна практика 3 д. залік 

ОК 24 Виробнича практика 4,5 д. залік 

ОК 29 Випускна робота 6  

ОК 30 Атестація     1,5  

Загальний обсяг практичної підготовки: 15 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

о 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна 

економіка та 

управління 

Ділова іноземна    

мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Філософія 

2 курс 

Правове 

регулювання 
суспільних 

відносин 
 

Статистика 

Фінанси, гроші та 

кредит 

Економіка 

рекреації та 

туризму 

Організація та 

планування 

підприємницької 

діяльності 

Організація 

екскурсійної 

діяльності 

Безпека 

життєдіяльності 

3 курс 

Бухгалтерський 

облік 

Менеджмент 

невиробничої 

діяльності 

Логістика в 

міжнародному 

туризмі 

Організація 

анімаційної  

діяльності 

Зовнішньоеконо

мічна діяльність 

Міжнародна 

економіка 

Організація 

готельно-

ресторанного 

господарства 

Управління 

конкурентоспром

ожністю 

туристичної 

діяльності 

Дисципліна 1* 

Організаційна 

практика 

Страхування 

туристичних 

послуг 

Ділова іноземна 

мова 

4 курс 

Ділова іноземна 

мова 

Конкуренто 

спроможність 

туристичної  

діяльності 

Інноваційні 

технології в 

туризмі 

HR-технології  в 

туризмі 

Туроперейтинг 
 

Туристичне 

краєзнавство 

Засади сталого 

розвитку  

туристичної 

індустрії 
 

Комунікативний 

менеджмент 
 

Дисципліна 2* 
 

Виробнича 

практика 

1 курс 

Фізичне виховання 

Українознавство 

Логіка та етика 

ділового спілкування 

Економікс 

Основи 

підприємництва 

Вища математика 

Основи туристичної 

діяльності 

Основи наукових 

досліджень 

Географія туризму 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» 

проводиться у формі захисту випускної роботи бакалавра та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з туризму. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно



 

4.  Матриця відповідності визначених Стандартом навчання та компетентностей 

  

  

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці  

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів  

                               

2.Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці базові 

поняття з теорії 

туризму, організації 

туристичного процесу 

та туристичної 

діяльності суб’єктів 

ринку туристичних 

послуг, а також 

світоглядних та 

суміжних наук. 

                               

3.Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

                               

4.Пояснюватиособлив

остіорганізаціїрекреац

ійно-туристичного 

простору. 

                               



 

 

5. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території. 

                               

6.Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та 

технології 

обслуговування 

туристів. 

                               

 

7.  Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт. 

                               

8. Ідентифікувати 

туристичну 

документацію та 

вміти правильно нею 

користуватися. 

                               

9. Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

                               

10.Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу 

та окремих його 

підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

                               



 

технологічна). 

11.Володіти 

державною та 

іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності. 

                               

 

12. Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

                               

13. Встановлювати 

зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

                               

14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

                               

Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань. 

                               

16. Діяти у 

відповідності з 

принципами 

соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості. 

                               

17. Управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній 

туристичній сфері. 

                               



 

 

Адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях. 

                               

19. Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань. 

                               

20.Виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

                               

21.Приймати 

обґрунтовані рішення 

та нести 

відповідальність за 

результати своєї 

професійної 

діяльності. 

                               

22.Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

                               


