
 

 
 

  



 

 
 

  



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Бакалавр туризму 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БЛОК 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Диплом бакалавр, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад 
Хмельницький національний університет, факультет міжнародних 

відносин, кафедра міжнародної інформації і країнознавства  

Акредитаційна 

інституція 
Акредитаційна комісія України 

Термін  акредитації 2018 рік  

Рівень програми 
HPK – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень  

 

А Мета (цілі) освітньої програми: формування особистості фахівця здатного розв’язувати 

складні типові задачі та практичні проблеми у сфері туристичного обслуговування. 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань та 

спеціальності 
Сфера обслуговування, туризм 

2 Фокус програми Загальна. Акцент на здатності планування, організації та супроводі 

туристичної діяльності з урахуванням країнознавчої специфіки. 

3 
Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

4 

Особливості 

програми 

Країнознавча та історико-культурна спрямованість туристичної 

діяльності. 

 

С Складові професійної компетентності 

 

Управлінська – здатність і готовність здійснювати управління процесами професійної 

діяльності в сфері обслуговування і туризму. 

Дослідницька – здатність і готовність здійснювати пошук, обробку (аналіз і синтез) 

туристичної інформації для дослідницького та практично-професійного використання. 

Організаційна – здатність до організації та супроводу, туристичної діяльності з 

урахуванням країнознавчої специфіки. 

Комунікаційна – здатність до ефективної комунікації та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Соціально-особистісна – здатність до цілеспрямованого професійного зростання, 

перспективного планування особистісного та професійного розвитку; дотримання 

етичних принципів, професійної коректності, врахування етнонаціональної, конфесійної 

та культурно-історичної специфіки об'єктів професійної діяльності та поваги до них. 

 

D Результати навчання 
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РН У1 Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність 

за результатами оцінювання і прогнозування соціальних, економічних, 

політичних та інших подій. 
РН У2 Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах, знаходити в системі законодавства необхідний для 

вирішення конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт, що 

регулюють різні аспекти туристичної діяльності. 
РН У3 Уміння використовувати оргтехніку, універсальне та прикладне програмне 

забезпечення відповідно до виду діяльності, документально оформляти 

управлінське рішення. 
РН У4 Уміння визначати особливості функціонування сучасних туристичних ринків та 

утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до 

типу ринкової структури. 
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РН О1 Уміння планувати заходи з організації туризму в ринкових і конкурентних 

умовах відповідно до нормативних документів, в тому числі з безпеки 

життєдіяльності, що регламентують туристичну діяльність. 
РН О2 Уміння організувати туристичні маршрути, їх країнознавчо-інформаційне та 

логістичне забезпечення. 
РН О3 Володіння навиками планування та інформаційного забезпечення екскурсійної 

діяльності. 
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РН Д1 Уміння застосовувати загальнонаукові та дисциплінарні методи досліджень. 
РН Д2 Уміння оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, 

культурні та інші події та явища. 
РН Д3 Уміння аналізувати і класифікувати значущі для здійснення професійної 

діяльності процеси та проблеми, демонструвати здатність до алгоритмічного і 

логічного мислення. 
РН Д4 Володіння навичками знаходити необхідну інформацію з різних джерел. 
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РН К1 Уміння використовувати прийоми і методи усного спілкування в царині 

міжкультурної комунікації та відповідних комунікативних технологій з метою 

ефективного виконання професійних обов’язків. 
РН К2 Уміння співвідносити особливості національних стилів ділового спілкування в 

різних регіонах і країнах світу. 
РН К3 Володіння прийомами підготовки і здійснення публічних виступів, 

обговорювати проблеми професійної діяльності. 
РН К4 Уміння використовувати сучасні комунікативні технології в професійній 

діяльності. 
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РН М1 Уміння планувати та організовувати колективні дії та взаємодію в колективі. 
РН М2 Уміння відповідати вимогам толерування культурі та звичаям інших країн і 

народів. 
РН М3 Уміння застосовувати норми культури спілкування в професійному, 

міждисциплінарному та полікультурному середовищі для забезпечення 

успішної взаємодії у міжнародному туристичному обміні (бізнесі). 
РН М4 Уміння аргументувати оцінювання результатів власної та чужої роботи. 

 
 

E Перелік навчальних дисциплін та їх анотації 
**

 

Шифр 

КОП 
Компоненти освітньої програми 

Кредити 
ЄКТС 

Форма 

підсумкового 
контролю 

Семес
тр 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Перший рік  
Обов’язкові дисципліни 

   

О1 Вища та прикладна математика 6 Іспит 1 
О2 Безпека життєдіяльності 4 Іспит 1 
О3 Рекреаційні комплекси світу 6 Залік 1 
О4 Вступ до фаху "Туризм" 6 Залік 1 
О5 Організація туризму (краєзнавчий аспект) 4 Іспит 1 
О6 Географія туризму 4 Іспит 2 
О7 Інформаційні системи і технології 4 Іспит 2 
О8 Історія та актуальні проблеми туризму 3,5 Залік 2 
О9 Туристичне країнознавство 4 Залік 2 
О10 Навчальна практика "Вступ до фаху" 4,5 Залік 2 

О11 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 18 
Залік 1, 2, 

3, 
4, 5, 6 

О12 Фізичне виховання*  Залік 2, 4 
Другий рік 
Обов’язкові дисципліни 

 
 

 

О13 Фізична географія країн світу 4 Іспит 3 
О14 Основи наукових досліджень 4 Залік 3 
О15 Організація туризму (основи туризмознавства) 4 Іспит 3 



О16 Країнознавство 8 Іспит 3,4 

О17 Друга іноземна мова 18 
Залік 

 
Іспит 

3,4,5, 
6,8 
7 

О18 Економічна географія країн світу 4 Іспит 4 
О19 Організація готельного господарства 4 Залік 4 
О20 Менеджмент туристичної діяльності 4 Іспит 4 
О21 Міжнародний туризм 4 Іспит 4 

Третій рік 
Обов’язкові дисципліни 

 
 

 

О22 Маркетинг туризму і реклама 4 Іспит 5 
О23 Організація екскурсійної діяльності 4 Іспит 5 
О24 Рекреаційна географія 4 Іспит 5 
О25 Організація рекреаційних послуг 5 Залік 5 
О26 Організація туристичної діяльності в Україні 5 Іспит 5 
О27 Туристичні та рекреаційні ресурси Поділля 4 Залік 5 
О28 Організація ресторанного господарства 6,5 Іспит 6 
О29 Виробнича туристсько-краєзнавча практика 7,5  6 

Четвертий рік 
Обов’язкові дисципліни 

 
 

 

О30 Ділова іноземна мова 6 Іспит 7,8 
О31 Атестаційний екзамен 4 Іспит 8 
О32 Економіка підприємства 4 Іспит 7 

О33 Менеджмент і маркетинг 4 Залік 7 

О34 
Дипломатична та консульська служба, протокол і 

етикет 
4 

Залік 
7 

Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів 180   
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

*
 

 Вибіркові дисципліни 2 семестру 8 Залік 2 

 Вибіркові дисципліни 3 семестру 8 Залік 3 

 Вибіркові дисципліни 4 семестру 4 Залік 4 

 Вибіркові дисципліни 6 семестру 8 Залік 6 

 Вибіркові дисципліни 7 семестру 12 Залік 7 

 Вибіркові дисципліни 8 семестру 20 Залік 8 

Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів 60   
Загальний обсяг освітньої програми 240   

     
 

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами 

навчання (компетентностями)  

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток Л1) 

G Форми організації та технології навчання  

 

Проблемно-орієнтоване навчання: інформаційно-рецептивний, евристичний та 

дослідницький методи. 

- Самостійна робота з навчальною літературою та іншими джерелами, навчальна 

та виробнича практика. 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»), вербальною («зараховано»,  «не зараховано») 

системами. 

- Форми та види контролю: поточний та семестровий контроль; тестові завдання, 

практично-пошукові завдання; самоконтроль, презентації, колоквіуми, захист курсових, 

заліки, іспити. 

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 

Наявність документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень або сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 



 
Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної 

підготовки, програми обміну та академічної мобільності студентів 

L 
Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього 

процесу 

 

Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура 

університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні 

проблемних ситуацій 

 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, проф-

орієнтаційні послуги 

 Інформаційний пакет спеціальності 

 

Бібліотека: 

 ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-

ресурсів та баз даних; 

 інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами 

 консультування працівниками бібліотеки 

 

Навчальні ресурси: 

 довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліо-

течні позики, відеотека; 

 продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

 доступ до електронних журналів; 

 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

 технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 

проектування індивідуальних навчальних траєкторій  

 Персональне консультування 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування - менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро 

подорожей 

- науковий співробітник-консультант (туризмологія, 

екскурсознавство) 

- інспектор з туризму 

- екскурсознавець, туризмознавець 

- інструктор-методист з туризму 

- інструктор-методист з альпінізму 

- інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

- організатор подорожей (екскурсій) 

- організатор туристичної і готельної діяльності 

- фахівець з розвитку сільського та зеленого туризму 

- фахівець з туристичного обслуговування 

- фахівець із туристичної безпеки 

2 Продовження 

освіти 

Навчання за програмами: 7 рівня HPK, другого циклу FQ-EHEA та 

7 рівня EQF-LLL   

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання 

навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів 

 анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 

 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів) 

 періодичне оновлення освітньої програми 

 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу 

 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти 

 постійний моніторинг прогресу студентів 

 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями  



 повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт 

 моніторинг статистики працевлаштування випускників 
 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 Комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу  

 Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти 

 Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками  

 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами 

 вихідне анкетування щодо якості програми 

 неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами  

 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 
 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами 

 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу 

 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах 

 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 
наукометричних виданнях  

 навчання в аспірантурі та докторантурі 

 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам 

 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів  

 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 
 

P Індикатори якості освітньої програми 

 показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми 

 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості 

 показник працевлаштування випускників за фахом  

 акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

При створені цієї програми були використані такі джерела: 

 Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі 
вищої освіти  

 Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів 

 Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та міжнародних 
відносин  

 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук 
України / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. 
В.Г. Кременя. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 

 

Примітка: 
*
згідно з Переліком галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється під-

готовка здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.15 №266). 
** 

Анотації дисциплін наведені в Інформаційному
 
пакеті спеціальності. 

 



 

Додаток 1 

Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами навчання 

(компетентностями) 
 

 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 

РН У1                  

РН У2    X   X   X     X   

РН У3 X      X           

РН У4    X  X   X X     X   

РН О1  X             X   

РН О2   X  X  X  X    X  X X  

РН О3     X  X           

РН Д1              X    

РН Д2                  

РН Д3 X            X     

РН Д4   X X  X  X  X   X X   X 

РН К1           Х       

РН К2         X  Х     X X 

РН К3                  

РН К4       X    Х       

РН М1            Х      

РН М2        X        X  

РН М3         X        X 

РН М4               X   

 

 

 О18 О19 О20 О21 О22 О23 О24 О25 О26 О27 О28 О29 О30 О31 О32 О33 О34 

РН У1   X         X    Х  

РН У2     X    X   X  X  Х  

РН У3   X               

РН У4 X    X  X  X   X  X Х Х  

РН О1  X    X  X   X X  X    

РН О2 X  X X    X      X    

РН О3   X   X X   X    X    

РН Д1               Х   

РН Д2 X           X   Х   

РН Д3         X   X      

РН Д4       X   X  X      

РН К1    X         X     

РН К2  X         X  X    Х 

РН К3                  

РН К4      X       X     

РН М1  X    X     X       

РН М2    X             Х 

РН М3                 Х 

РН М4     X       X  X  Х  

 

 


