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завідувач кафедри туризму, доктор наук з  державного управління, 

професор  

Члени проектної групи:   

 

1. Крапівіна Галина Олексіївна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри організації туризму 

2. Сагірова Аліна Спартаківна, кандидат економічних наук, доцент  

3. Ярченко Юлія Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент 



1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  242"Туризм"   

1 - Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

 Перший (бакалаврський) рівень бакалавр, кваліфікація бакалавр з 

туризму, фахівець з туристичного обслуговування 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

 Диплом бакалавра, одиничний,  240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

4 роки 

Наявність акредитації  Не має 

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

Передумови Наявність  повної загальної середньої освіти 

Термін дії освітньої 

програми 

2016-2020 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

  

http://pstu.edu/uk/ 

2 - Мета освітньої програми 

 оволодіння студентами першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, відповідно до шостого 

кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, а саме: необхідними знаннями в галузі 

сфери обслуговування, розвиток студентів в особистісному, професійному та соціальному плані.  

 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

 Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

 Спеціальність 242 Туризм 

 Академічна підготовка з урахуванням основних теоретичних 

досліджень і практичних наукових результатів у сфері обслуговування 

(туристичного обслуговування). 

Акцентує увагу на здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з туристичного 

обслуговування, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту. 

Об’єктами вивчення є операційні системи, процеси у сфері туризму,  

правове супроводження туристичної діяльності, управління роботою 

туристичного офісу, формування туристичного продукту, надання 

інформаційно-консультативних, анімаційних, екскурсійних, 

транспортно-трансферних, туристичних послуг, забезпечення 

екологічного природокористування. 

Цілями навчання є формування здатності студентів до вирішення 

прикладних завдань сфери обслуговування, у тому числі управління 

операційними процесами та процесами виробництва і реалізації 

туристичного продукту.  

Теоретичним змістом предметної області слугують концепції, 

принципи, поняття, які формують професійну компетентність фахівця 

з туристичного обслуговування. 



Орієнтація освітньої 

програми 

Має прикладну орієнтацію, тобто сприяє формуванню випускників як 

соціально активних та професійних особистостей, спроможних 

проводити наукові дослідження, вирішувати певні проблеми і завдання 

у сфері обслуговування, надавати туристичні послуги за умови 

оволодіння системою компетентностей, які визначені цією програмою. 

Основний фокус 

освітньої програми  

Професійний. Програма ґрунтується на загальнонаукових засадах, 

сучасному досвіді практичної роботи у сфері обслуговування, в галузі 

туризму, її викладання у ВНЗ, орієнтує на розв’язання складних 

спеціалізованих завдань та практичних проблем у професійній 

діяльності, застосування певних теорій та методів відповідної науки, 

що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Ключові слова: сфера обслуговування, туризм, туристичні, анімаційні, 

екскурсійні послуги, організація, управління, технологія, комунікація, 

сервіс. 

Особливості програми Спрямованість на наукову, дослідницьку, практичну. Діяльність у 

сфері обслуговування, туристичного обслуговування, 

адміністративного та допоміжного обслуговування. Формування 

професійних навичок, дослідно-аналітичних навичок, організаційних, 

управлінських навичок,  інструментальних, технологічних, сервісних 

навичок, навичок міжособистісної взаємодії.  

4 - Придатність до працевлаштування 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота за фахом в галузі державного управління, закладах, установах, 

організаціях, сфери обслуговування, туристичного обслуговування, 

зокрема: фахівця з туристичного обслуговування; організатора з 

подорожей (екскурсій); екскурсовода; фахівця з організації дозвілля; 

фахівця з розвитку туризму; фахівця з конференц - сервісу; фахівця з 

спеціалізованого обслуговування; інструктора оздоровчо-спортивного 

туризму; фахівця з туристичної безпеки; інструктора-методиста з туризму; 

технічного фахівця в галузі управління; інспектора з туризму. 
 

Подальше навчання  Навчання за програмою підготовки магістра 

5 — Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Основні підходи, методи та технології, які використовуються в 

програмі: студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику. Стиль 

навчання – активно-пізнавальний, пізнавально-професійний. 

Оцінювання усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, курсові роботи 

тощо. 

6 — Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері обслуговування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій,  методів, технологій туристичної діяльності і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

1. Здатність до формування світогляду, критики, самокритики, 

поважання поглядів представників інших культур, до роботи в 

інтернаціональному контексті розвитку людського буття, суспільства і 

природи, духовної культури, до та до проведення досліджень на заданому 

рівні,  застосування знань на практиці (ЗК1). 

2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних 

історичних умовах, до соціальної громадянської відповідальності (ЗК 2). 

3. Здатність до навчання та самоосвіти, адаптації і діяння в новій 

ситуації, саморегуляції та здорового способу життя, прихильності до 



збереження навколишнього середовища, дотримання техніки безпеки  

(ЗК 3). 

4. Здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних 

комп’ютерних мережах та до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій (ЗК4). 

5. Здатність виявляти, класифікувати і вирішувати проблеми, та 

генерувати нові ідеї (креативність), приймати раціональні рішення та 

уміння обґрунтувати управлінські рішення, спроможність забезпечувати 

їх правомочність за результатами оцінювання і прогнозування соціальних, 

економічних, політичних та інших подій (ЗК5). 

6. Знання етичних і правових норм, що регулюють відносини людини з 

людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем та здатність діяти 

на базі етичних принципів, використовувати нормативні і правові 

документи у сфері туристичної діяльності (ЗК6). 

7. Знання літературної мови та ділового (професійного) дискурсу на 

рідній та іноземній мові, здатність до усного і письмового спілкування 

рідною та   іноземною  мовами, до роботи  в іншомовному  середовищі 

(ЗК 7). 

8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу та до пошуку, 

обробки, інформації отриманої з різних джерел для професійної діяльності 

(ЗК8). 

 

 
 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану, визначати роль 

природних рекреаційних ресурсів, їх ключових характеристик і 

властивостей, елементів туристичного потенціалу території у забезпеченні 

рекреаційних потреб (ФК1). 

2. Здатність проводити країнознавчі та краєзнавчі дослідження щодо 

умов  і  перспектив розвитку видового (спеціалізованого) туризму (ФК2).  

3. Здатність володіти культурою екологічного та економічного 

мислення, застосовувати визначальні принципи та концептуальні підходи 

щодо економічної оцінки природних ресурсів,  загальні методи наукових 

досліджень, сучасні технічні засоби та інформаційно-комунікаційні 

технології (ФК3).  

4. Здатність використовувати методичні підходи до оцінки природно-

ресурсного потенціалу, діагностувати стан маркетингового середовища 

туристичних підприємств і організацій, проводити комплексні 

маркетингові дослідження і моніторинг ринку туристичних послуг  (ФК4). 

5.  Здатність визначати адекватний потребам ринку перелік 

туристичних напрямків (дестинацій) , розробляти різні види турів з 

урахуванням потреб цільових груп споживачів туристичних послуг, 

програми туристичного обслуговування на основі врахування мотивів 

туристичних подорожей  (ФК5). 

6. Здатність складати, оформлювати і оперувати туристичною 

документацією при формуванні, реалізації туристичного продукту, в 

процесі обслуговування клієнтів, у тому числі бронювання туристичних 

послуг (ФК6). 

7. Здатність організовувати роботу зі скаргами клієнтів, надавати 

вичерпну інформацію, взаємодіяти з вітчизняними та іноземними 

клієнтами (ФК7). 

8. Здатність розробляти,  проводити різні види екскурсій, 

організовувати надання анімаційних послуг  та процес екскурсійного 

обслуговування  різних категорій туристів та екскурсантів (ФК8). 

9. Здатність організовувати ділові зустрічі та переговори з партнерами 

та іншими суб’єктами туристичної діяльності, фінансово-кредитними 

установами, страховими компаніями, консульствами і представництвами 

іноземних держав використовуючи технічні засоби зв’язку та 



інформаційні технології, укладати угоди на підставі існуючих вимог 

міжнародного та національного договірного права (ФК9). 

10. Уміння аналізувати структуру та надання послуг різними видами 

транспорту, складати план заходів по різних видах транспортних 

подорожей (ФК10). 

11. Здатність розробляти та проводити ефективну продуктову, цінову, 

збутову політику туристичних підприємств на основі рекламно-

інформаційних заходів та врахування особливостей поведінки  різних  

категорій  споживачів  туристичних  послуг (ФК11). 

12. Здатність формувати, ефективно використовувати інструментарій і 

технології сучасного менеджменту в управлінні операційними процесами 

в підрозділах туристичних підприємств  та удосконалювати систему 

менеджменту туристичного підприємства (ФК12). 

13. Здатність до організації роботи обслуговуючих господарств, в 

готельному господарстві, використання технологій прийому і розміщення 

туристів, культурних технологій обслуговування, раціональної організації  

та нормування праці, сучасного інтер’єру, та інших сучасних технологій 

(ФК13). 

14. Здатність до організації реалізації продукції ресторанного 

господарства, обслуговування бенкетів, дипломатичних прийомів та 

інших свят, надання послуг з кейтерингу та фудінгу, використання 

сучасних технологій обслуговування споживачів у закладах харчування 

готельних підприємств, у закладах ресторанного господарства (ФК 14). 

15. Здатність до формування продажу туру, інвестиційної політики 

туристичної фірми, розробки механізму регулювання цін на туристичні 

послуги, планування фінансової політики туристичної   фірми (ФК15). 

16. Здатність до психодіагностики, візуальної діагностики споживачів 

туристських послуг та партнерів зі спілкування, побудови комунікативної 

професіограми, використання технік мовлення, оптико-кінестатичної  

системи спілкування, проведення основних видів дипломатичних 

прийомів(ФК16). 

17. Здатність до здорового способу життя, володіння релаксаційними, 

оздоровчими  технологіями, використання спортивних снаряджень та 

організації спортивних заходів та різних турів спеціалізованого туризму 

(ФК17). 

  

7 — Програмні результати навчання 
   

1.Розуміння та усвідомлення сутності філософських категорій, причинно-

наслідкових зв’язків та принципів розвитку суспільства, природи і 

мислення,  критичне оцінювання і прогнозування соціальних економічних, 

політичних, екологічних, культурних та інших подій і явищ у процесі 

професійної діяльності (ПРН1). 

2.Знання історичного процесу державно-політичного та соціально-

економічного розвитку, розуміння сутності перетворень, що відбуваються 

в Україні, історії становлення державності та культури українського 

народу в контексті світових цивілізаційних вимірів (ПРН2). 

3.Розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя, фізичне 

самовдосконалення, уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку на 

основі  знань загальних закономірностей, механізмів становлення та 

розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та 

утворень людської особистості (ПРН3). 

4.Знання сутності, структури, функцій культури, її місця в житті людини і 

суспільства, провідних тенденцій розвитку культури та художніх стилів, 

властивих культурним епохам, місця і ролі української культури у 

розмаїтті культури і мистецтва (ПРН4). 



5.Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати 

комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв’язку, 

застосовувати інформаційні та комунікативні технології, методи наукових 

досліджень з використання комп’ютерних технологій, технологій 

бронювання в туристичному обслуговуванні (ПРН5). 

6.Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень у діяльності 

туристичних підприємств   (ПРН 6). 

7.Здатність до формування логіки екологічного та економічного мислення, 

сучасної екологічної і економічної культури, врахування прояву мотивів 

та потреб споживачів туристичних послуг (ПРН 7). 

8.Знання особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін 

на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу 

ринкової структури, основ економічної політики туристичного 

підприємства (ПРН 8).  

9.Уміння спілкуватися рідної та іноземною мовами у професійному 

середовищі на основі дотримування етики ділового спілкування, етичних 

норм та нормативів, готувати публічні виступи з низки питань сфери 

обслуговування рідною та іноземними мовами (ПРН 9).  

10. Знання теоретичних основ формування і факторів розвитку 

рекреаційних комплексів, їх спеціалізації та видів у сучасних конкретних 

умовах, здатність  аналізувати розвиток рекреаційно-туристичних регіонів 

на основі знань географії туризму та туристичного країнознавства (ПРН 

10). 

11. Уміння використовувати емпіричний та статичний аналіз для 

моніторингу екологічної діяльності підприємств, визначення стану 

міжнародного екологічного середовища, отримання маркетингової 

туристичної інформації,  конкурентних переваг та попиту потенційних 

споживачів туристичних послуг (ПРН 11). 

12. Знання та володіння категорійним апаратом в сфері туризму, історії 

розвитку туризму, класифікацій туризму, види турів, типів туристів та 

класів туристичного обслуговування,  основних принципів і напрямків 

проведення туристичної політики України, техніки планування і реалізації 

туристичного продукту, технологій розробки та реалізації  програмних 

турів, прикладних каскад і флеш – турів, основних функцій та видів 

діяльності туристичного агентства, принципів та технологій розвитку 

туристичного бізнесу , організація туристичних подорожей, розробки 

програм та надання  різних видів анімаційного та екскурсійного 

обслуговування (ПРН 12). 

13. Знання технології калькуляції вартості тур пакету, умов надання 

візових анкет, страхових полісів, митних декларацій та інших документів, 

необхідних для здійснення подорожей, звітів, запрошень, квитків на 

транспортне обслуговування, багажних квитанцій, списків груп, знання 

технологій бронювання, реалізації продукції ресторанного господарства, 

обслуговування споживачів у закладах харчування готельних підприємств 

та закладах ресторанного господарства,    технологій створення реклами та 

інформаційно-рекламного обслуговування (ПРН 13). 

14. Уміння планувати роботу підрозділів підприємства, організовувати 

роботу підлеглих, управляти персоналом на основі стимулювання, 

здійснення ефективного контролю, налагодження комунікацій на основі 

знань правових засад та форм організації управління туристичним 

бізнесом (ПРН 95) . 

15. Уміння збирати і обробляти статистичні дані, здійснювати облік та 

формувати звітність за операціями,   аналізування власний капітал як 

джерело фінансування необоротних і оборотних активів,  здійснювати 

облік грошових коштів і відображувати їх в звітності, формувати 

кошторис підприємства,  аналізувати фінансові результати і 



відображувати їх у бухгалтерській звітності  та уміння оформити 

страховий поліс, поінформувати туриста про умови страхування, його 

права та обов’язки у різних страхових випадках   (ПРН 15). 

16. Уміння організовувати здоровий спосіб життя на основі 

релаксаційних, оздоровчих технологій (ПРН16). 

17.Уміння  здійснювати  психодіагностику,  візуальну діагностику 

споживачів туристських послуг, партнерів зі спілкування, 

використовувати техніки  мовлення, оптико-кінестатичної  системи 

спілкування, проведення основних видів дипломатичних прийомів 

(ПРН17). 

 

. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 5 висококваліфікованих викладачів, серед яких: 1 доктор наук з 

державного управління, 3 кандидата: з державного управління, 

історичних і економічних наук, 1 старший викладач. До навчального 

процесу залучаються провідні фахівці сфери обслуговування. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

 Матеріально-технічне забезпечення дозволяє на високому рівні 

готувати фахівців.  

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 Повне інформаційне та навчально-методичне забезпечення дозволяє 

на високому рівні готувати фахівців.  

9 — Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Програма передбачає національну кредитну мобільність. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Програма передбачає укладення договорів про подвійне дипломування, 

міжнародне стажування, проходження практики. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Програма може бути адаптованою для навчання іноземних здобувачів 

освіти. 

 


