
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний вищий навчальний заклад 
"Приазовський державний технічний 
університет"

Освітня програма 1190 Туризм

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 242 Туризм
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації 
зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

42

Повна назва ЗВО Державний вищий навчальний заклад 
"Приазовський державний технічний університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 02070812

ПІБ керівника ЗВО Волошин В`ячеслав Степанович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

http://pstu.edu

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/42

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

1190

Назва ОП Туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра туризму

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

вул. Університетська, 7
м. Маріуполь 87555, Україна
(11 корпус)

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 101575

ПІБ гаранта ОП Любчук Ольга Костянтинівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри, професор

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

lyubchuk_o_k@pstu.edu

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(096)-282-44-61

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(062)-944-64-50

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП Туризм була започаткована в 2015 р. після  вивчення змін в системі вищої освіти Донецького регіону щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців з 
туризму та моніторингу  ринку туристичних послуг міста Маріуполя, що відображено в Концепції https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/vytyah-kontseptsiyi-
pidhotovky-zvo-spetsialnosti-turyzm.pdf Створення ОП 2016 року https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/vytyah-z-protokolu-pro-stvorennya-osvitnoyi-prohramy-
2016.pdf та перегляд її в 2017 році https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/vytyah-z-protokolu-zminy-osvitnoyi-prohramy-2017.pdf і 2018 році з метою вдосконалення 
відображені у витягах протоколів кафедри https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/vytyah-z-protokolu-pro-zminy-osvitnoyi-prohramy-2018.pdf Було розроблено 
дисципліни вільного вибору для здобувачів вищої освіти з врахуванням мети та основних завдань  «Програми розвитку туризму в Донецькій області на 2016-2018 
рр.» (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:omIFL6cYK9sJ:dn.gov.ua/wp-content/uploads/Programa_rozvytku_turyzmu_v_Donets_kij_oblasti-
Avtosohranennyj.docx+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua). У 2019 р. ОП  Туризм переглядалася з метою вдосконалення у відповідності до нового Стандарту вищої освіти 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-242-turizm-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti) та можливостей 
формування індивідуальної траєкторії. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання 
станом на 1 жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 24 24 0

2 курс 2018 - 2019 22 24 0

3 курс 2017 - 2018 31 30 0

4 курс 2016 - 2017 16 19 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
 

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої 
освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

1190 Туризм

другий 
(магістерський) 
рівень

програми відсутні

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 84308 65033

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

84308 65033

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

Сторінка 2



 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма ОП_Туризм_бакалавр__2018.pdf 4IkD8Dt99DmIbVHHXTvDL95/fs3vEy6oXiums/GR7P4=

Навчальний план за 
ОП

Навчальний план ТУР-18.pdf lU38QIFbW+1Vkba6ADB9lWC4mFmIVfayvzswFuupZNM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії стейкхолдерів.pdf Xh+hPl9XKbbST+/RFjKWwLz4vfhN7mXnyVWvCtYz1Xs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілями ОП є оволодіння студентами першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до шостого кваліфікаційного рівня національної рамки кваліфікації, а 
саме: необхідними знаннями в сфері обслуговування та розвиток студентів в особистісному, професійному та соціальному плані https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdfОсобливостями даної програми є спрямованість на наукову, дослідницьку, практичну діяльність, що 
узгоджується з Місією ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf Освітня програма сприяє формуванню аналітичних, 
дослідницьких, творчих, організаційних, комунікативних, управлінських, сервісних здатностей, здатностей до створення, просування та реалізації туристичного 
продукту, до здорового способу життя, здатностей до оцінювання та контролю.
Програма зорієнтована на сучасний практичний досвід, професійні компетентності, лідерські якості, здатність вчитися протягом життя, індивідуальну кар’єру, 
врахування регіональних потреб ринку в туристичних кадрах, забезпечення якісної фундаменталізації та профілізації за рахунок взаємної участі кафедр інших 
факультетів університету в підготовці фахівців з туризму при одночасному забезпеченні високих можливостей між предметних зв’язків з урахуванням пропозицій 
регіональних стейкхолдерів.

 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Цілі ОП відповідають Концепції розвитку ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на період 2019-2023 рр., зокрема місії, стратегічним цілям 
університету, https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf; Положенням щодо ступеневої системи освіти Положення про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf; основним напрямом діяльності 
ДВНЗ «ПДТУ» що зазначений в Статуті https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view
Місія університету: підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних адаптуватися до сучасних соціально-економічних і виробничих умов (конкретизується у цілі ОП 
– оволодіння бакалаврським рівнем вищої освіти, набуття сучасного практичного досвіду та професійних знань), ефективно реалізувати отриманий інтелектуальний 
потенціал, задовольнити нагальні потреби економіки і суспільства (конкретизується – опанування необхідними знаннями в сфері обслуговування); у проведенні 
фундаментальних, прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки, які позиціонують Університет як регіональний інноваційний 
навчально-науково-виробниичий центр (конкретизується – спрямованість на наукову, дослідницьку практичну діяльність у сфері обслуговування, формування 
професійних навичок).
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Їх інтереси враховувалися на основі результатів моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, що надавалися протягом 2014-2015 рр. Було виявлено, 
що на той час ринок туристичної освіти в регіоні перебував в кризовому стані і не мав можливостей певною мірою задовольнити освітні потреби Східного регіону. 
Освітні потреби Східного регіону в підготовці фахівців з туризму з достатнім кадровим потенціалом, матеріальною та науко-методичною базою, обладнаною 
сучасною комп’ютерною технікою задовольняв тільки Маріупольський державний університет, що становили  4% від  наявних потреб регіону https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/02/vytyah-kontseptsiyi-pidhotovky-zvo-spetsialnosti-turyzm.pdf. У зв’язку з проведенням АТО (ООС) вищі навчальні заклади м, Донецька були 
переведені в межах регіону та тільки налагоджували надання освітніх послуг  в зміненому кадровому складі, або припинили свою діяльність як  вузи України, тому 
ДВНЗ «ПДТУ», базуючись на багаторічному досвіді та  існуючих можливостях міг забезпечити підготовку фахівців з туризму. Протягом навчання студенти 
спілкуються з роботодавцями, як під час індивідуальних зустрічей так і під час заходів, які проводяться кафедрою, що спрямовані на удосконалення ОП, зокрема 
проведення круглого столу «Нові можливості підвищення якості ОП Туризм» https://pstu.edu/uk/pres-czentr/novi-mozhlyvosti-pidvyshhennya-yakosti-os/

- роботодавці
На основі моніторингу 2014 р. виявлено, що в м. Маріуполі туристичні послуги надавали 103 туристичних агентств, із них 9% надавали комплексні туристичні 
послуги, 18 % пропонували географію послуг, 12% викликали первісну довіру до тур фірми та 22 % користувалися популярністю серед споживачів туристичних 
послуг. Моніторинг  виявив низький рівень врахування психології споживача туристичних послуг, що потребувало впровадження у варіативну програму підготовки 
бакалаврів з туризму https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
враховувалися інтереси та пропозиції стейкхолдерів: Турфірма «Азовінтур», «Рейкарц Хотел Менеджмент», «Азовакварель» (ресторан «Хлеб дю Солей»), «Шик 
Транс Тур» – знання з технології бронювання, обслуговування споживачів у закладах харчування готельних підприємств та закладах ресторанного господарства 
(ПРН13); уміння планувати роботу підрозділів підприємства, налагодження комунікацій, форм організації управління туристичним бізнесом (ПРН14); знання функції 
культури, провідних тенденцій в розвитку культури, місце і ролі української культури (ПРН4); Центр пасажирських перевезень «Шик Транс Тур» - знання основних 
функцій та видів діяльності туристичного агентства, організація туристичних подорожей, розробки програм та надання різних видів екскурсійного обслуговування 
(ПРН12). https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/retsenziyi-robotodavtsiv-kafedra-turyzm.pdf

- академічна спільнота
До підготовки бакалаврів спеціальності туризм залучаються кафедра іноземних мов, кафедра інформатики, досвідчені фахівці з інших кафедр ДВНЗ «ПДТУ» 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/retsenziyi-akademichnoyi-spilnoty-kafedra-turyzm.pdf. Обговорення удосконалення ОП відбувається під час конференцій 
(http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17421/%D0%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A2_3_2018.pdf – с. 200-
202, 209-210, 214-215) і круглих столів (https://pstu.edu/uk/pres-czentr/novi-mozhlyvosti-pidvyshhennya-yakosti-os/). Сумісно з професорсько-викладацьким складом 
провідних ДВНЗ України приймається участь у розробці  проблем з розвитку туристичної  індустрії та спеціалізованих видів туризму в Україні. Результати 
досліджень представлені міжнародних колективних монографіях, присвячених світовим  проблемам та тенденціям розвитку туризму Foresight management: 
formation and transformation adaptive business organizations: International collective monograph Volume 1.  Promotion agency “MP Group”. 9. Apakidze str. Tbilisi. Georgia. 
(2017) (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17053?locale-attribute=uk) та Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends: International 
collective monograph USA, Missouri (2018) (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18497?locale-attribute=uk) та на міжнародних конференціях в Польщі, Чехії, Словенії 
тощо.

- інші стейкхолдери
Вияв інтересів та пропозицій інших стейкхолдерів відбувається під час проведення круглих столів, зокрема круглого столу «Коледж – ПДТУ – Туристичне 
підприємство: нові рубежі ХХІ століття» https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.986671858375791/986671248375852/?type=3&theater: начальника відділу 
«Центр кар’єри», замісника відповідального секретаря приймальної комісії, начальнику відділу міжнародних проектів, міжнародного інформаційного центру 
«Гринвіч», випускників Маріупольського коледжу. Здобувачами вищої освіти спеціальності «Туризм» були надані рецензії на ОП https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/retsenziyi-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-kafedra-turyzm.pdf

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Для сучасного етапу розвитку спеціальності туризм характерним є зростання вимог до кадрового забезпечення, які відображені в цілі та програмних результатах 
навчання ОП «Туризм» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf) відповідно до ринку праці, що потребує їх удосконалення. Заходами 
для цього є розбудова співпраці роботодавців з професорсько-викладацьким складом кафедри туризму в аналізі, оцінюванні та розробці ОП (https://pstu.edu/uk/pres-
czentr/novi-mozhlyvosti-pidvyshhennya-yakosti-os/). 
(http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17421/%D0%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A2_3_2018.pdf – с.232-
237); формування компетентностей на основі залучення фахівців підприємств сфери обслуговування до проведення практичних занять з дисциплін професійного 
спрямування  (https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.969046616804982/969046120138365/?type=3&theater – 29.11.2019 р.), що сприяє формуванню практично 
орієнтованих знань щодо діяльності туристичного підприємства та підприємств сфери обслуговування, принципів розвитку туристичного бізнесу (ПРН12); 
управління персоналом, стимулювання здійснення ефективного контролю (ПРН14); вміння здійснювати візуальну діагностику споживачів туристичних послуг, 
партнерів зі спілкування (ПРН17); формування знань з умов надання візових анкет, страхових полісів та інших документів необхідних для здійснення подорожей 
(ПРН13).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст
Програмні результати навчання сформульовані на основі галузевого стандарту https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/skladovi-haluzevoho-standartu-op-
turyzm.pdf, який є основою для розробки ОП. Регіональний контекст  програмних результатів навчання базувався на даних  моніторингу діяльності туристичних 
фірм м. Маріуполя 2014 р., який виявив, недостатній рівень знань  з ефективної діяльності тур агентства, та врахування психології споживача туристичних послуг, 
що було впроваджено у варіативну компоненту ОП https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf. Під час формування компетентностей на 
професійних дисциплінах звертається увага на регіональний контекст, зокрема аналіз розвитку туристично-рекреаційних регіонів ПРН10, знань форм організації 
управління туристичним бізнесом ПРН14, організацію туристичних подорожей, розробки програм анімаційного та екскурсійного обслуговування ПРН12. Визначення 
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стратегічних чинників, тенденцій розвитку туризму, його пріоритетних видів для кожного регіону під час вивчення туристичних ресурсів України спрямовано на 
розвиток здатності до здорового способу життя, оволодіння релаксаційними технологіями, любов до малої батьківщини сприяє поглибленню знань місця і ролі 
української культури у розмаїтті культури і мистецтва ПРН4. Стратегічним чинником розвитку туризму Донецького регіону є підготовка висококваліфікованих 
кадрів для індустрії гостинності, враховується в цілях та програмних результатах: ПРН7, ПРН1, ПРН2, ПРН3.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних 
та іноземних програм
Досвід вітчизняних освітніх програм Туризм та закордонних вищих навчальних закладів враховувався під час  формулювання цілей та програмних результатів ОП, 
зокрема Київського національного торговельно-економічного університету, Київського університету туризму, економіки і права (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/uhoda-kutep-ukrayina-kafedra-turyzm.pdf ), Поморської Академії в Слупську (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/uhoda-pomorskoyu-
akademiyeyu-polshcha-kafedra-turyzmu.pdf ). Освітні та професійні цілі ОП Туризм ДВНЗ «ПДТУ» враховували ключові результати навчання характерні для 
вітчизняних програм – надання ґрунтовних знань для виконання професійних завдань у підприємствах туристичного бізнесу, зокрема для виконання сервісної, 
виробничої, організаційної, маркетингової діяльності. Впровадження досвіду програм базувалося на з’ясуванні діаграм структури програм навчання в кредитах 
ЄКТС, вимог та положень до кваліфікації, опису навчальних дисциплін з врахуванням типу дисципліни, рекомендованого семестру навчання, кількості кредитів 
ЄКТС,  обов’язкових попередніх навчальних дисциплін, змісту даної дисципліни, результатів навчання, рекомендованих джерел, методів навчання, методів 
оцінювання. Врахування іноземного досвіду дозволяє сформувати цілі та програмні результати ОП «Туризм» на основі багатовікових традицій Європейських 
університетів, їх цінностей, університетської місії.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти
ОП «Туризм» розроблена на основі галузевого стандарту вищої освіти України  що затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України від 
27.11.2012 р. № 1323. У відповідності ДСВО МОНМС України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» кафедрою туризму було розроблено варіативну частину 
освітньо-кваліфікаційної характеристики для підготовки бакалаврів з галузі знань Сфера обслуговування за напрямом підготовки Туризм, також  було розроблено 
«Засоби діагностики якості вищої освіти. Співвідношення між нормативними та вибірковими дисциплінами відповідає ДСВО МОНМС «Галузевий стандарт вищої 
освіти». Досягнення результатів навчання, які визначені стандартом ВО за спеціальністю Туризм відбувається в процесі навчання, в якому використовується 
студентсько-центрований підхід https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 
практику. Цілями навчання є формування здатностей у студентів до вирішення прикладних завдань сфери обслуговування, у тому числі управління операційними 
процесами та процесами виробництва та реалізації туристичного продукту. Основним фокусом освітньої програми є професійний. Програма ґрунтується на 
загально наукових засадах, сучасному досвіді практичної роботи у сфері обслуговування, галузі туризму, орієнтує на розв’язання складних спеціалізованих завдань 
та практичних проблем у професійній діяльності, застосування певних теорії та методів відповідної науки, що характеризуються комплексністю та визначеністю 
умов (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf). ОП має прикладну орієнтацію, сприяє формуванню фахівців з туризму як соціально 
активних та професійних особистостей, надавати туристичні послуги за умови оволодіння системою компетентностей, які визначені цією програмою. ОП акцентує 
увагу на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з туристичного обслуговування, орієнтує на 
подальшу фахову самоосвіту. Переваги даної програми полягають в наступному: систематизація досвіду та знань, (орієнтація на розвиток у студентів готовності та 
здатності вчитися протягом життя; успішна кар’єра (сприяння формуванню лідерських якостей); найкращому світовому та вітчизняному досвіду фахової підготовки 
(задіяність науково-дослідницьких традицій ДВНЗ «ПДТУ» у поєднанні з сформованим корпусом викладачів професіоналів, що використовують інноваційні 
технології у підготовці сучасних фахівців); врахування регіональних потреб; практична підготовка студентів; збільшення психологічної підготовки в особистісному 
становленні фахівця з туризму; нових контактів з українськими та зарубіжними партнерами (https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000090-
6e2306e233/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2056.pdf – с. 30).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 
навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Розробка  ОП Туризм (2016-2018) базувалась на стандарті вищої освіти України  що затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України від 
27.11.2012 р. № 1323. Розробка ОП Туризм (2019) основувалась на стандарті вищої освіти України, що затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 
04.10.2018 р. № 1068 https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/skladovi-haluzevoho-standartu-op-turyzm.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
137

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
103

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?
Теоретичним змістом ОП предметної області спеціальності 242 Туризм слугують концепції, принципи, поняття, які формують професійну компетентність фахівця з 
туристичного обслуговування. Вміння, навички, здатності та процесуальні практичні складові, загальних, інтегральних, фахових компетентностей формуються на 
практичних заняттях, практичній підготовці: ознайомчій та виробничих практиках. Предметна область спеціальності акцентує увагу на здатності розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з туристичного обслуговування, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту. 
Цілями навчання предметної області спеціальності є формування здатності у студентів до вирішення прикладних завдань сфери обслуговування у тому числі 
управління операційними процеси та процесами виробництва та реалізації туристичного продукту (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-
2018.pdf). Зміст ОП конкретизується в навчальному плані, який включає нормативні навчальні дисципліни, зокрема соціально-гуманітарної підготовки; 
фундаментальної, природничо-наукової, та загальноекономічної підготовки;  професійної та практичної підготовки. Предметна область, що відображена в 
навчальному плані та обумовлена стандартом вищої освіти за спеціальністю Туризм спрямована на формування компетентностей на основі оволодіння студентами 
необхідними знаннями галузі знань 24 Сфера обслуговування. Дана предметна область ОП базується на вивченні наступних дисциплін професійної та практичної 
підготовки: «Організація туризму (Основи туризмознавства; Організація туристичних подорожей; Організація екскурсійної, анімаційної діяльності; Туроперейтинг)»; 
«Організація ресторанного господарства»; «Організація готельного господарства»; «Рекреаційні комплекси світу»; «Право (Правознавство; Правове регулювання 
туристичної діяльності)»; «Маркетинг (Маркетинг; Маркетинг у туризмі)»; «Менеджмент (Менеджмент у туризмі; Комунікативний менеджмент; Менеджмент 
організацій)»; «Економіка підприємства»; «Облік і аудит» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf) Цілісно предметна область даної 
спеціальності розкривається завдяки засвоєнню дисциплін фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки, зокрема: «Вища та прикладна 
математика в комп’ютерних розрахунках»; «Інформатика»; «Статистика в туризмі»; «Економічна теорія»; «Географія  туризму (Географія туризму; Туристичне 
країнознавство)»;  «Екологія»; «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»; «Охорона праці». Структурно-логічна схема ОП демонструє послідовність та 
взаємозв’язки обов’язкових та вибіркових компонентів за семестрами навчання (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf). 
Відповідність ОП галузевим та регіональним вимогам ринку досягається завдяки оволодінню змістом вибіркових навчальних дисциплін.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
Індивідуальна освітня траєкторія є персональним шляхом реалізації особистісного потенціалу, яка побудована на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 
242 Туризм. Здобувачам вищої освіти пропонуються вибіркові дисципліни для формування індивідуальної освітньої траєкторії згідно Положенню про формування 
індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-formuvannya-indyvidualnoyi-
osvitnoyi-trayektoriyi-navchannya-studentiv-u-dvnz-pdtu.pdf). В ДВНЗ «ПДТУ» розроблена процедура, яка дозволяє формувати індивідуальну освітню траєкторію. 
Перелік вибіркових дисциплін щорічно оновлюється і доводиться до відома студентів до 1 січня навчального року. Процедура здійснення вибору окремих дисциплін 
або блоку дисциплін проводиться за особистою заявою студентів декану факультету на наступний навчальний рік. Перелік блоків навчальних дисциплін (перелік 
компонентів ОП) (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf) та інформація про зміст дисциплін (робочі програми дисциплін – силабус) 
розміщуються на сайті ДВНЗ «ПДТУ» (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10697). Заяви студентів вивчаються деканатом. Розглядається можливість створення 
груп для вибіркових дисциплін з урахуванням вимог до нормативної чисельності студентів. Після формування груп з вивчення вибіркових дисциплін корегуються 
індивідуальні навчальні плани студентів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно до Положенню про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-formuvannya-indyvidualnoyi-osvitnoyi-trayektoriyi-navchannya-studentiv-u-dvnz-pdtu.pdf ). Вибір навчальних 
дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Процедура забезпечення 
студента вибором навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми та робочого навчального плану становить не менше як 25 % загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін  здійснюється за  блоками, який реалізується 
шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. 
Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо  по циклам ОП для кожного семестру навчання. Випускова кафедра відповідно 
до свого робочого навчального плану інформує деканат про перелік вибіркових дисциплін. Деканом формується перелік вибіркових дисциплін, передбачених на всіх 
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випускаючих кафедрах факультету та оприлюднюється  на сайті факультету https://pstu.edu/uk/studentu/vybirkovi-dysczypliny/. Студенти, ознайомившись зі змістом 
довідкових інформаційних матеріалів до початку весняного семестру подають до деканатів заяви  на вивчення вибіркових навчальних дисциплін у наступному 
навчальному році. Деканати узагальнюють інформацію про вибір студентами блоків дисциплін або окремих дисциплін за спеціальностями з урахуванням 
забезпечення нормативної чисельності в академічних групах і надають данні до навчального відділу для розрахунку обсягів навантаження кафедр на наступний 
навчальний рік. Створивши групу по кожному блоку вибіркових дисциплін перелік цих дисциплін стає базовим в індивідуальному плані студента. Після остаточного 
формування додаткових груп з вивчення вибіркових дисциплін корегуються індивідуальні навчальні плани студентів. З  даного моменту вибіркова дисципліна стає 
для студента обов’язковою для вивчення. Студент, який не скористався своїм правом вибору ( не подавав заяву або не була сформована група) буде навчатися по 
базовому навчальному плану. Скористатися правом вільного вибору дисципліни може тільки студент, який не має заборгованостей і своєчасно виконує 
індивідуальний навчальний план. Будь-які подальші зміни вибору дисципліни з ініціативи здобувача вищої освіти допускаються у  виняткових випадках при 
наявності поважних причин шляхом подання заяви на ім’я декана факультету до 15 вересня поточного навчального року, якщо здобувач не почав вивчення цієї 
вибіркової дисципліни. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності
Перелік усіх видів практик, їх форми та терміни проведення визначаються  навчальними і робочими навчальними планами та освітньою програмою Туризм і 
регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-
protsesu-dvnz-pdtu.pdf. Метою навчальної (ознайомчої) практики «Вступ до фаху» є ознайомлення з спеціальністю, перспективами майбутньої професійної 
діяльності, з особливостями практичної діяльності підприємств туристичної галузі та ін. http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11244. Головною метою виробничої 
(технологічної) практики є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань; набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи та ін.  
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14749. Метою виробничої (організаційної) практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці 
в галузі їх майбутньої професії http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17048. Графік занять студентів дає можливість поєднувати навчання з практикою. Визначення 
мети, завдань та змісту практичної підготовки відбувається на основі співпраці з роботодавцями та укладання з ними відповідних угод: ТОВ «АЗОВІНТУР» , ТОВ 
«Рейкарц Хотел Менеджент», ТОВ «Акварель» та ін. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/uhody-pidpryyemstvamy-turystychnoyi-industriyi-kafedra-turyzm.pdf

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 
відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Для здобувачів вищої освіти ОП Туризм соціальні навичкі (soft skills) є особливо важливими оскільки акцентується увага на здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми туристичного обслуговування, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту, що потребує формування навичок 
міжособистісної  взаємодії (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf). Першим чинником формування soft skills є розроблені програмні 
компетентності, які наведені в ОП: ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7,  ФК7, ФК16, ФК17. Другим чинником формування соціальних навичок є методи та форми проведення 
навчальних занять та організація самостійної роботи на основі продуктивних та інтерактивних методів навчання, що передбачають прояв активної взаємодії, 
здатностей презентувати себе, проявляти стресостійкість, гнучкість, адаптування, управління собою та іншими завдяки формуванню програмних результатів 
навчання ОП. До яких відносяться: ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН9, ПРН16, ПРН17. Проведене дослідження впливу ОП Туризм продемонструвало формування складових 
здатності до управління певним чином (Проблема становлення здатності до управління у процесі фахового становлення майбутніх фахівців з туризму. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2019. 
Вип. 52. С. 233- 236. URL : https://confscientific.webnode.com.ua/_files/200000320-4fc864fc88/%2052%20(1)-4.pdf)   

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Розробка ОП Туризм (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf)  ґрунтувалася на Галузевому стандарті вищої освіти України ГСВОУ 
6.140103-2011 Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». Проект даного 
стандарту був внесений Київським національним торгово-економічним університетом та розроблено й рекомендовано Науково-методичною комісією за сфери 
обслуговування та погоджено Департаментом вищої освіти і Інститутом інноваційних технологій і  змісту освіти. Зміст ОП Туризм враховував перелік навчальних 
дисциплін нормативної частини ОПП Туризм за циклами підготовки бакалавра; мінімальний та максимальний навчальний час за циклами (кредити ЄКТС); 
навчальний час на державну атестацію; формування фахових компетентностей та результати навчання; критерії оцінювання якості підготовки бакалавра, 
визначений у програмі державного екзамену https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/skladovi-haluzevoho-standartu-op-turyzm.pdf

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 
вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає фактичному навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів 
навчання. ОП у частині переліку навчальних дисциплін має дві складові – нормативну та вибіркову. Відповідно до Положенням про організацію освітнього процесу в 
ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf, Положення про самостійну роботу студентів 
ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-samostiynu-robotu-studentiv-nakaz-169-05-2017.pdf та до ст. 62 Закону України «Про вищу 
освіту» https://zakon.help/law/1556-VII обсяг вибіркових навчальних дисциплін має бути не менше 25 % від загального обсягу програми підготовки. За обсягом 
нормативна частина програми має складати 75-40 % від загального обсягу відповідної освітньої програми. В навчальних планах за денною формою з навчальної 
дисципліни на аудиторні заняття виділяється, як правило. Від 1/3 до 1/2 загального обсягу навчального часу. Самостійна робота є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної форми навчання 
регламентується робочим навчальним планом і складає, як правило, від 1/2 до 2/3 від  загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, відведеного на 
вивчення конкретної дисципліни.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої 
програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
В ДВНЗ «ПДТУ» розроблено Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової перед вищої освіти https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/dualna-osvita-
dohovir-azovstal-2019.pdf 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/dualna-osvita-dohovir-illicha-2019.pdf 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/dualna-osvita-dohovir-tov-metinvest-promservis-2019.pdf 
 Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не здійснюється, але в перспективі планується посилення ролі роботодавців у системі 
підготовки фахівців з туризму з  урахуванням доцільності організації навчання за дуальною формою та зацікавленості в її організації роботодавцями сфери 
обслуговування м. Маріуполя.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП
https://pstu.edu/ru/abitur/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b5/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Особливості ОП Туризм враховуються відповідно до «Правил прийому на навчання до ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/07/42-PP-2019-2-
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf), які розроблені в 2019 р. були розроблені приймальною комісією та затверджені вченою радою 
університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 р., затверджених наказом МОН України від 11.10.2018 р. № 1096 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.12.2019 р. 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf). ДВНЗ «ПДТУ» для врахування 
особливостей ОП Туризм скористався можливістю встановити коефіцієнти для дисциплін ЗНО, зокрема: Українська мова та література - 0,3; Історія України – 0,3; 
Географія або Іноземна мова – 0,3  для не бюджетної пропозиції. Оскільки ДВНЗ «ПДТУ» є регіональним університетом, то було проявлена можливість охопити 
випускників з віддалених населених пунктів, які,можливо, не змогли належним чином підготуватися до ЗНО й показати високі результати. Крім  того, виокремлення 
дисциплін для ЗНО за ОП базувалося на врахуванні особливостей галузевого аспекту вибіркових дисциплін (Іноземна мова для сфери обслуговування або Іноземна 
мова для галузі  туризму пропонується для вибору та вивчення протягом 5-8 семестрів) та  врахуванні регіонального аспекту Донецького регіону (Історія та 
культура України є обов’язковою та тому пропонування Історії України для ЗНО).  

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 
учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf, яке передбачає можливість 
приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну  вищу освіту для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць 
ліцензованого обсягу. Питання про прийом на навчання таких осіб розглядає декан відповідного факультету. Також визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО регулюється Правилами прийому на навчання до державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» 
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/07/42-PP-2019-2-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf). Пільгові умови прийому окремим 
категоріям вступників і відповідні квоти місць визначаються щорічно в цих Правилах. Усі вступники користуються однаковими правами незалежно від їх статі, 
расової та національної приналежності, соціального та майнового положення, роду та характеру занять, світогляду, віросповіданню, місця проживання та інших 
обставин. Поінформованність та доступність Правил прийому та інших документів, що регулюють дане питання забезпечується для учасників освітнього процесу 
розміщенням їх на офіційному веб-сайті університету (https://pstu.edu/ru/abitur/informacziya-o-prieme/). 
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?
Практика застосування вказаних правил на ОП Туризм не відбувалася.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих у https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf (с. 
27). Однією із стратегічних цілей є розвиток університету як наукового центру регіонального значення відповідно до  Концепції розвитку ДВНЗ «ПДТУ» на період 
2019-2023 рр. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf  До шляхів реалізації стратегічної мети належить розвиток інноваційних проектів: 
«Центр бізнес-навичок», «Студентський бізнес-інкубатор», в яких відбувається неформальне навчання студентів за власним бажанням основам підприємництва, 
менеджменту та маркетингу в малому бізнесі та надається консультативна допомога в організації приватних малих фірм. Положенням Концепції діяльності Бізнес-
інкубатору є впровадження неформального навчання для студентів та  випускників ПДТУ https://pstu.edu/ru/2018/08/biznes-inkubator/. На базі ДВНЗ «ПДТУ» 
функціонує Регіональний навчальний центр бізнес-навичок» http://cbs.pstu.edu/. Бізнес тренери та підприємці проводять тренінги та консультації з реалізації 
власної ідеї бізнесу на основі розробки бізнес-плану. При сприянні італійсько-українського центру «Альпіна» діє Навчальний центр «Школа архітектурного та 
дизайнерського розвитку», який здійснює неформальне навчання з основ архітектури, дизайну інтер’єру, основ композиції та кольорознавства, італійської мови, 
комп’ютерної графіки та ін. https://shadr.pstu.edu/uk/

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Застосування вказаних правил на ОП Туризм здійснюється під час визнання результатів проходження практики, зокрема студенткою групи ТУР-17 Березою В. 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-
protsesu-dvnz-pdtu.pdf (с.27).

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть 
посилання на відповідні документи
Навчання студентів за ОП Туризм здійснюється на денній формі навчання. Основними формами освітнього процесу ДВНЗ «ПДТУ» за ОП є лекційні, практичні, 
семінарські, комп’ютерні практикуми, консультації. Самостійна робота студентів є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних 
занять час https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-samostiynu-robotu-studentiv-nakaz-169-05-2017.pdf  Основними методами викладання на ОП 
Туризм для студентів першого курсу є репродуктивні та частково-продуктивні. Серед репродуктивних методів для першого курсу переважають словесні, бесіда, 
пояснення, метод викладу матеріалу, розповіді та наукові методи: метод картографічного забезпечення, метод презентації та демонстраційний метод, а також 
метод вправ. До частково-пошукових методів викладання, які застосовуються для студентів 1,2 і 3 курсів застосовується метод проблемного навчання, організація 
НДР під керівництвом викладачів кафедри – керівників наукових гуртків. Для студентів 3 та 4 курсів переважають методи продуктивного характеру, метод 
проблемних ситуацій, творчих завдань, впровадження  елементів тренінгів, музикотерапія, розвиваюче навчання. Для студентів всіх курсів проводиться 
ознайомлення з формами та методами саморозвитку особистісного та професійного становлення. В таблиці 3 додатку наведено матрицю відповідності програмних 
результатів навчання, освітніх компонентів завдяки оптимально обраним для них методів навчання та оцінювання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Базою для організації освітнього процесу ДВНЗ «ПДТУ» та на ОП Туризм є студентоцентрований підхід, згідно якому професорсько-викладацьким складом кафедри 
кожний студент розглядається як суб’єкт навчального процесу зі своїми неповторними освітніми потребами, інтересами, перспективним баченням свого 
становлення в процесі професійної підготовки. Створення студентоцентричного простору є стратегічною ціллю1 розвитку університету (Концепція розвитку ДВНЗ 
«ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf.  Відповідно до цього студент обирає як на семінарських (практичних) заняттях відповідно 
до своїх професійних уподобань проблемне питання, яким він хоче більш досконало оволодіти, розробляючи відповідно до своїх можливостей і бажань вид 
підсумкового звіту ( доповідь, презентація, реферат тощо). Також студентоцентрований підхід є основою для організації самостійної роботи студента, навчання 
через дослідження завдань ознайомчої та виробничої практик. З метою оптимізації умов організації самонавчання студент забезпечується навчально-методичними 
розробками з відповідних дисциплін кафедри туризму, які розміщені на сайті  навчально-методичних матеріалів науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10696). Задоволеність здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання виявлялася опитуванням https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/02/pohlyady-studentiv-shchodo-yakosti-pidhotovky-op-turyzm.pdf

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи
Забезпечення відповідності методів навчання й викладання на ОП Туризм принципам академічної свободи базується на Концепції діяльності ДВНЗ «ПДТУ», зокрема 
п. 2.2. Основні завдання ДВНЗ «ПДТУ», п.4, де декларується створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів 
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view),  та на п.5.18, де зазначається,що педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» 
мають право на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом 
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view). Відповідно до принципів академічної свободи здобувачі вищої освіти обирають відповідно до 
професійних інтересів та потреб теми курсових робіт,  бази виробничих практик, теми НДР під керівництвом викладачів кафедри – керівників наукових гуртків, 
готують тези доповідей на щорічну регіональну студентську науково-технічну конференцію «Наука  - перші кроки» (Секція Туризм) 
(http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17374). Викладачі кафедри створюють умови для прояву та розвитку творчого науково-дослідного потенціалу студентів 
відповідно до вільного вибору ними участі в олімпіадах зі спеціальності та Всеукраїнських конкурсах студентських робіт зі спеціальності. 
(https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Rejtyngovyj-spysok-robot-podanyh-na-konkurs-zi-spetsialnosti-Turyzm-1.pdf)

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *
Інформація учасникам освітнього процесу щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів представлено у робочих програмах (сила бусах), які розміщені на сайті  навчально-методичних матеріалів науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10696). Також інформація надається викладачами шляхом усного повідомлення на початку вивчення кожного освітнього 
компоненту, навчальної дисципліни, перед виконанням  конкретних видів робіт, під час консультацій та проведення різних форм підсумкового контролю. Зважаючи 
на створення сприятливих умов для організації навчання та самонавчання для студентів спеціальності Туризм було прийнято рішення про можливості отримання 
даної інформації для здобувача вищої освіти в будь-який зручний час, а також, зважаючи на сформовані вміння використовувати можливості інформаційного 
простору ДВНЗ «ПДТУ». Студенти спеціальності Туризм забезпечуються різними формами інформування. Підсумкові форми контролю відображаються у графіку 
організації освітнього процесу (https://rozklad.pstu.edu/files/grafic-19-20n.pdf) в розкладі атестаційних тижнів (https://rozklad.pstu.edu/)

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Під час реалізації ОП поєднання навчання і досліджень відбувається при організації роботи студентів з виконання індивідуального завдання, зокрема курсової 
роботи з навчальної дисципліни. Поєднання проведення наукових досліджень та опанування навчальним матеріалом відбувається в процесі виконання творчих або 
репродуктивних рішень конкретної задачі з навчальної дисципліни, яка виконується студентом самостійно під керівництвом викладача кафедри туризму. Курсові 
роботи сприяють розширенню та поглибленню теоретичних знань, становленню досвіду їх практичного використання та самостійного розв’язання конкретних 
завдань в процесі аналізу та систематизації здійснених наукових досліджень в даній сфері наукових знань або організації самостійних наукових досліджень під 
керівництвом керівника курсової роботи.
Поєднання навчання та досліджень відбувається також під час реалізації ОП в процесі виконання самостійних і індивідуальних завдань з дисципліни за вибором 
студента, що сприяє реалізації індивідуальній траєкторії професійного становлення, а також в процесі занять студентів у наукових гуртках кафедри туризму. 
 Необхідним компонентом підготовки  фахівців з туризму є практика. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами 
організації та знаряддями праці в сфері обслуговування, формування на базі отриманих знань професійних вмінь та досвіду прийняття самостійних рішень під час 
виконання конкретних завдань в реальних ринкових і виробничих умовах, формування потреби систематично оновлювати свої професійні знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. В залежності від цілей здійснюються різні види практик, зокрема ознайомча практика «Вступ до фаху», виробничі 
технологічна та організаційна практики. Практика студентів проводиться відповідно до угод на сучасних підприємствах і організаціях сфери обслуговування.
Набутий досвіт, поглибленні професійні знання та вміння в процесі проходження різних видів практик стають основою для подальшого професійного становлення 
студентів в процесі представлення утворень особистості майбутнього фахівця на наукових практичних конференціях. Наприклад, тези доповідей С. 230-245» 
(http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17392/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%202017%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202.pdf
),  «Наука – перші кроки : ХІI регіональна студентська науково-техн. конф. (Маріуполь, 23-27 квітня 2018 р.) Т. 3. – С.231-268» 
(http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17392/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D1%80.%202018,%20%D1%82.3.pdf), 
 «Наука – перші кроки : ХІIІ регіональна студентська науково-техн. конф. (Маріуполь, 22-26 квітня 2019 р.) Т. 3. – С.176-224» 
(http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17392/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D1%80.%202019,%20%D1%82.3.pdf)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень 
і сучасних практик у відповідній галузі
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» п.1 (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-
protsesu-dvnz-pdtu.pdf) зміст освіти – це науково-обгрунтована система дидактично та методично оформленого матеріалу для різних освітніх та кваліфікаційних 
рівнів. Зміст навчальних дисциплін відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах. Основним 
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документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є робоча програма навчальної дисципліни (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-434729-18). Інші 
документи і форми навчально-методичного забезпечення  дисципліни, що необхідні для успішного вивчення дисципліни, визначають викладач та кафедра (група 
забезпечення освітньої програми). Оновлення робочих програм навчальних дисциплін здійснюється щорічно. Кожна навчальна дисципліна забезпечена силабусом, 
а також конспектом лекцій, методичними рекомендаціями до семінарських занять та методичними рекомендаціями до самостійної роботи студентів. Оновлення 
змісту навчальних дисциплін відбувається на основі включення нових наукових розробок  у галузі туризму під час лекційних та семінарських занять, проведення 
сумісних  наукових досліджень під керівництвом викладачів кафедри – керівників наукових гуртків,   під час написання курсових та конкурсних робіт , підготовки 
до олімпіад зі спеціальності тощо. Підготовка фахівців за освітньою програмою Туризм почалася з 2016 р. За цей час викладачами кафедри підготовлено 4 
навчальних посібника: Любчук О. К. Психологія розвитку та особистості споживача для сфери туризму: навч. посібник. 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11350), Любчук О. К. Організація туризму. Основи туризмознавства: навч. посібник. 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15883), Ярченко Ю.В. Географія туризму: навч. посібник. (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18016), Крапівіна Г. О. 
Міжкультурні комунікації в туризмі: навч. посібник (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18017). Викладачі кафедри пропонують студентам свої наукові розробки, 
які присвячені проблемам розвитку галузі відповідно до теми НДР кафедри, що розміщенні на сайті науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» в особистих 
колекціях викладачів: Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Крапівіної Г.О., Сагірової  А.С.  (http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7/browse?type=author). Викладачі кафедри 
прийняли участь у розробці проблем галузі туризму, які знайшли своє відображення в 5 колективних монографіях, 2 з яких видано за кордоном: Adaptation of  
science, education and business to world innovative megatrends: International collective monograph. – Missouri, 2018 (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18497?locale-
attribute=uk); Foresight management: formation and transformation adaptive business organization: International collective monograph. – Tbilisi.Georgia, 
2017(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17053?locale-attribute=uk)

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Відповідно до Концепції розвитку ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf однією із стратегічних цілей розвитку університету 
є інтеграція в світовий економічний простір, що передбачає академічну мобільність. У п. 9.6. Академічна мобільність студентів констатується право на академічну 
мобільність та механізм його реалізації (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf). На даний час 
кількість вузів-партнерів ДВНЗ «ПДТУ» становить 49. Відповідно до угоди  про співпрацю між ДВНЗ «ПДТУ» (Маріуполь, Україна) та Поморською академією в 
Слупську (Польща)  від 01.10.2017 р.  № 3-7/2007 студент гр. ТУР-16 Іванов В. з 01.10.2019 р. по 31.01.2020  р. перебував на семестровому навчанні у Поморській 
академії. Семестровий обмін з Поморською академією здійснюється вперше в 2019-2020 н.р. , тому результати  навчання будуть проаналізовані після закінчення  
терміну навчання за кордоном. Ознайомлення студентів ОП Туризм із світовими технологіями готельних та ресторанних закладів відбувається під час проходження 
Training Program as Kids Entertainer (Maritim Pine Beach Hotel, Belek) та міжнародного стажування з «Готельно-ресторанного бізнесу» в готелі «Hotel Sunrise  All Suite 
Resort, Bulgaria, а також при проходженні стажувань https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/uhoda-panorama-morska-polshcha-kafedra-turyzm.pdf

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 
навчання?
Згідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-
dvnz-pdtu.pdf контрольні заходи є необхідним елементом системи забезпечення якості освіти, визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та 
компетентностей вимогам нормативних документів щодо вищої освіти, забезпечують своєчасне корегування навчального процесу. На ОП Туризм застосовуються: 
вхідний контроль, поточний контроль, рубіжний контроль (атестація), підсумковий контроль, семестровий контроль, Вхідний контроль застосовується на початку 
навчання з нової навчальної дисципліни. Вхідний ректорський контроль якості залишкових знань з математики студентів першого курсу університету проводиться з 
метою формування стратегії навчальної роботи кафедри з першокурсниками. Основною метою поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між 
викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у формі усного 
опитування, письмового експрес-контролю, комп’ютерного тестування. Критерії оцінювання визначаються в робочих програмах навчальний дисциплін і рейтинговій 
системі оцінювання результатів навчання . Рубіжний контроль (атестація) проводиться у формі контрольної роботи, тестування, виконання індивідуального 
семестрового завдання та ін. Рубіжний календарний контроль (проміжна атестація) обов’язково проводиться двічі за навчальний семестр програм бакалаврської 
підготовки. Форми проведення рубіжного контролю та критерії оцінювання визначаються в робочих програмах навчальних дисциплін. Підсумковий контроль 
забезпечує оцінку результатів навчання студентів на проміжних  або заключних етапах їх навчання.  Семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться 
відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 
обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Загальні положення, види та рівні семестрового контролю, оцінювання знань студентів 
під час семестрового контролю, проведення семестрових заліків, складання семестрових екзаменів та таблиці відповідності результатів контролю знань за різними 
шкалами і критерій оцінювання представлені в Положенні про семестрові екзамени і заліки по ДВНЗ «ПДТУ» 7.6-02:2015 (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf) . Форма проведення семестрового контролю: усна, письмова, комбінована, 
тестування тощо, зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри.  Підсумковою формою 
атестації бакалаврів є державний екзамен. Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією із забезпеченням відкритості та гласності. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти?
Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю  визначається робочим навчальним планом зі спеціальності, який доводиться студентам групи кураторами. 
Крім того, види семестрового контролю з кожної дисципліни, а також написання курсових робіт, кількість лекційних, практичних занять з кожної навчальної 
дисципліни представлені в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти, який зберігається в журналі обліку роботи академічної групи на навчальний 
рік.. Також в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти надані терміни проведення контрольних заходів за тижнями.  Заліки приймаються 
викладачами, які читали лекції. Оцінювання семестрового контролю здійснюється відповідно до затверджених критеріїв за європейською 100-бальною шкалою та 
національною шкалою, «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» - для екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових робіт та практик; 
«зараховано», «не зараховано» - для заліків. У разі отримання незадовільної оцінки перескладання екзамену (заліку) з навчальної дисципліни допускається не 
більше двох разів. При другому перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія. (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-
orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf). В журнал групи, в якому здійснюється фіксація програмних результатів навчання кожного студента  вклеюється 
таблиця «розбаловки» для кожної навчальної дисципліни, відповідно до робочої програми дисципліни.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
На початку семестру студенти групи ознайомлюються з переліком навчальних дисциплін, які будуть вивчатися та формами контрольних заходів з них та 
критеріями оцінювання навчальних досягнень. Особливості оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, які закінчуються екзаменом або заліком 
роз’яснюються першокурсникам завідуючим кафедри, кураторами, викладачами навчальних дисциплін на початку викладання. На початку викладання дисципліни 
кожен викладач ознайомлює студентів з різними видами навчальних завдань, які повинні виконати студенти, та кількістю балів, які вони можуть отримати при їх 
виконанні відповідно до вимог. За бажаннями студентів для покращення їх розуміння особливостей виконання навчальних видів робіт та їх оцінювання проводяться 
додаткові консультації. Після проведення першої проміжної атестації першокурсників здійснюється аналіз навчальних досягнень студентів та проводиться 
додаткове роз’яснення щодо критеріїв оцінювання різних видів навчальної роботи. Семестрові заліки з навчальної дисципліни проводяться після закінчення її 
вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Результати складання екзаменів, заліків, захистів курсових робіт заносяться викладачем в екзаменаційні відомості та 
залікову книжку, а деканатом до навчальної картки студенту і систему «Деканат». (Положенні про семестрові екзамени і заліки У ДВНЗ «ПДТУ» 7.6-02:2019. 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-semestrovi-ekzameny-zaliky-dvnz-pdtu.pdf)

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?
«Засоби діагностики якості вищої освіти України» являються складовою галузевого стандарту вищої освіти України. Дані засоби діагностики є варіативною 
складовою підготовки бакалаврів з туризму, в якій висуваються вимоги до забезпечення уніфікації, сумісності та їх взаємозамінності https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/02/skladovi-haluzevoho-standartu-op-turyzm.pdf Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади є встановлення відповідності 
рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам  стандартів вищої освіти по закінченню навчання за спеціальністю. Державний екзамен передбачає виконання 
комплексу кваліфікаційних завдань і є адекватною формою атестаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня якості освітньої та професійної 
підготовки випускників ДВНЗ «ПДТУ». Формою державного екзамену на ОП Туризм є поєднання письмової та усної.  Програма державного екзамену на ОП туризм 
складається з нормативної та варіативної частин. Під час державного екзамену студент повинен продемонструвати знання, виявити вміння, що складають 
комплекс професійних компетентностей бакалавра з туризму, визначених стандартами з цієї спеціальності. Програма та екзаменаційні білети з державного 
екзамену розробляє випускаюча кафедра. (Положення про екзаменаційну комісію випускної атестації студентів ДВНЗ «ПДТУ»7.6-05:2019  https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-ekzamenatsiynu-komisiyu-vypusknoyi-atestatsiyi-studentiv-dvnz-pdtu.pdf

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів в ДВНЗ «ПДТУ» регулюється документом «Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет». (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-
dvnz-pdtu.pdf). Доступність для учасників освітнього процесу даного документу забезпечується його розміщенням на сайті ДВНЗ «ПДТУ» у рубриці «Інформація, яка 
підлягає оприлюдненню згідно з чинним законодавством» https://pstu.edu/uk/informacziya-2/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 
приклади застосування відповідних процедур на ОП
Процедури забезпечення об’єктивності екзаменатора під час проведення семестрового контролю представлені в документі «Положення про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «ПДТУ». (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf). Та в додатку «Положення про 
семестрові екзамени та заліки по ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-semestrovi-ekzameny-zaliky-dvnz-pdtu.pdf. У випадках 
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конфліктних ситуацій за мотивованою заявою студента чи науково-педагогічного працівника деном факультету створюється комісія для приймання екзамену 
(заліку), до якої входять завідуючий кафедри (провідний науково-педагогічний працівник) і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового 
комітету студентів та студентської ради. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних 
правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовується відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-
dvnz-pdtu.pdf. У разі отримання незадовільної оцінки перескладання екзамену (заліку) з навчальної дисципліни допускається не більше двох разів: один раз 
викладачу, другий – комісії,  яка створюється деканом факультету. Оцінка комісії є остаточною. Якщо студент був допущений до семестрового контролю, але не 
з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. Складання заліку для підвищення 
позитивної оцінки допускається не більше ніж з трьох навчальних дисциплін (за винятком захисту курсових робіт та практик) за весь період навчання за певним 
рівнем вищої освіти. Дозвіл на це дає перший проректор на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри, декана факультету та 
студентської ради. Екзамен приймає комісія у складі двох викладачів. Студентам, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних 
оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість, яка проводиться до початку нового семестру. (Додаток 1. Положення про семестрові екзамени і заліки. 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 
застосування відповідних правил на ОП
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів урегульовується Положенням про організацію освітнього процесу в Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-
protsesu-dvnz-pdtu.pdf. У випадках конфліктної  ситуації за мотивованою заявою студента чи науково-педагогічного працівника деканом факультету створюється 
комісія для приймання екзамену (заліку) до якої входять завідуючий кафедри (провідний науково-педагогічний працівник) і викладачі відповідної кафедри, 
представники деканату, профспілкового комітету студентів та студентської ради.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політика, стандарти, процедури дотримання академічної доброчесності представлені в такому документі як Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-
%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%96%d1%82%d0%b2/). Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ 
«ПДТУ» регулює застосування загальних засад та правил наукової етики та визначає порядок перевірки наукових робіт, що надходять до спеціалізованих вчених 
рад, редакцій збірників, наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ», оргкомітетів конференцій від співробітників ДВНЗ «ПДТУ» та представників інших організацій, 
монографій, підручників та навчальних посібників співробітників ДВНЗ «ПДТУ», а також бакалаврських робіт та магістерських робіт здобувачів вищої освіти, які 
навчаються у ДВНЗ «ПДТУ» , на дотримання академічної доброчесності та заходи попередження плагіату. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
Для моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм Кодексу академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-
%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%96%d1%82%d0%b2/) наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» створена 
комісія з питань академічної доброчесності. Комісія є дорадчим органом ДВНЗ «ПДТУ». Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви що до порушення 
норм цього Кодексу та надавати пропозиції адміністрації університету (факультетів) що до накладання відповідних санкцій.  Член університетської громади, який 
став свідком порушення Кодексу, або має серйозну причину вважати, що стався факт порушення цього Кодексу, повинен звернутись до Комісії з письмовою заявою. 
Відповідальність за порушення норм академічної доброчесності несуть наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ». До здобувача ДВНЗ 
«ПДТУ» у випадку порушення правил академічної доброчесності можуть бути застосовані академічні та дисциплінарні заходи впливу. Наукові, педагогічні та 
науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» за порушення норм академічної доброчесності можуть бути притягнені до моральної, дисциплінарної, 
адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до нормативних і розпорядчих документів ДВНЗ «ПДТУ», законодавством України.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Колектив здобувачів вищої освіти та співробітників ДВНЗ «ПДТУ» (університетської громади) усвідомлюючи свою відповідальність за формування сприятливого  
академічного середовища, вважаючи своїм обов’язком формування системи демократичних відносин між членами університетської громади для забезпечення 
дієвого освітнього середовища, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення іміджу і ділової репутації ДВНЗ «ПДТУ» зобов’язується 
виконувати Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-
%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%96%d1%82%d0%b2/). З принципами академічної доброчесності 
ДВНЗ «ПДТУ» здобувачі вищої  освіти знайомляться під час викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень», професорсько-викладацький склад 
кафедри ознайомлюється на засіданнях кафедри, а також під час перевірки на плагіат навчальних посібників, фахових статей, сумісних статей зі студентами та ін.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної 
ОП
Порушеннями академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, надання завідомо 
неправдивої інформації стосовно власної освітньої та наукової діяльності, використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації, хабарництво, 
неправомірна вигода, конфлікт інтересів, подарунок, приватний інтерес, зловживання  владою та службовим становищем, службове підроблення. Службова 
недбалість, зловживання впливом, провокація підкупу. Згідно Кодексу академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-
%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%96%d1%82%d0%b2/) за його порушення здобувачі вищої освіти 
можуть бути притягнені до таких видів академічної відповідальності як: не зарахування роботи, повторне проходження оцінювання, повторне проходження 
навчального курсу, а також до дисциплінарної відповідальності: догана, письмове попередження, відрахування з ДВНЗ «ПДТУ» та ін. Декілька вищеозначених 
заходів можуть бути застосовані одночасно. Здобувачі вищої освіти мають право на незаборонені законодавством способи оскарження звинувачень у порушенні 
норм академічної доброчесності. Усі працівники та особи, які навчаються повинні знати і дотримуватися принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
Згідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-
dvnz-pdtu.pdf науково-педагогічні працівники підвищують професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. На посади науково-педагогічних 
працівників обираються за конкурсом відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників ДВНЗ «ПДТУ» та укладення з ними трудових договорів https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/polozhennya-pro-provedennya-konkursnoho-vidboru-pry-
zamishchenni-vakantnykh-posad-npp-ta-uklad-trud-doh-2018.pdf  Для здійснення освітнього процесу для осіб з вищою освітою пред’являються кадрові вимоги 
відповідно до яких вони повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад 2 роки, професіоналізм, спроможність забезпечити викладання, відповідно до 
цілей ОП  та рівень наукової та професійної активності відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 10.05.2018 р. № 347 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1187-2015-%D0%BF. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, незалежності, об’єктивності, 
неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.  

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
Протягом навчання організуються зустрічі з роботодавцями, які є лідерами та мають авторитет в галузі туризму та сфері обслуговування в регіоні, наприклад, у 
вигляді круглого столу, де розглядаються проблеми, пов’язані з організацією та реалізацією освітнього процесу відповідно до ОП Туризм. 14 листопада 2019 р. було 
проведено круглий стіл «Нові можливості підвищення якості ОП Туризм», в якому приймали участь директор  Центру пасажирських перевезень «Шик-Транс Тур» 
Шевченко А.А., директор готельно-ресторанного комплексу «ВіМарко» (ресторан «ВіМарко» та готель «Моряк») Лапай О.В. https://pstu.edu/uk/pres-czentr/novi-
mozhlyvosti-pidvyshhennya-yakosti-os/. Основні питання, які розглядалися на круглому столі були наступні: 1) переваги (сильні сторони) ОП Туризм ДВНЗ «ПДТУ», 2) 
перспективи удосконалення ОП Туризм, 3) професійні компетентності сучасних фахівців з туризму. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців
На практичних заняттях з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» до аудиторних занять залучаються представники роботодавців та 
професіонали-практики, відповідно до угод https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.969046616804982/969046120138365/?type=3&theater
До проведення аудиторних практичних занять з навчальної дисципліни «Діяльність туристичного агентства та організація туристичного бізнесу» залучаються 
професіонали-практики, зокрема з туристичної фірми «Афіна ТУР» https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.967704590272518/967703473605963/?type=3&theater. 
Також практичні ознайомчі заняття з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства проводяться в ресторанних закладах Маріуполя відповідно до 
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угод https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/uhody-pidpryyemstvamy-turystychnoyi-industriyi-kafedra-turyzm.pdf 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (НПП) університету по ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pidvyshchennya-kvalifikatsiyi-stazhuvannya-2018.pdf встановлюється єдиний порядок та вимоги до організації підвищення 
кваліфікації НПП структурних підрозділів університету, що дозволяє безперервно цілеспрямовано удосконалювати професійні компетенції та педагогічну 
майстерність НПП. З 29.01.2018 р. по 30.06.2018 р. завідувач кафедри підвищувала кваліфікацію за категорією: завідувачі (начальники) кафедр університетів, 
академій, інститутів у НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.  Підвищення 
професіоналізму відбувалося за  модулями: освітній та нормативно-правовий, менеджмент і лідерство; посадово-функціональний; соціально-психологічний, 
інформаційно-комунікаційний, інноваційно-дослідницький; професійний розвиток. Всі викладачі кафедри пройшли  підвищення кваліфікації у Київському 
університеті туризму, економіки і права на кафедрі теорії та практики туризму і готельного господарства, яке здійснювалося відповідно до плану-графіку, тривало 
6 місяців без відриву від роботи. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Відповідно до Концепції розвитку ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на період 2019-2023 рр. (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-
pdtu-2019-2023.pdf) стратегічної цілі 14 «Претензії університету на роль одного з лідерів в освітньому просторі Сходу України. Професійна активність кожного 
науковця – запорука професійній активності свого університету». Шляхами досягнення її визначено реалізацію загально університетської програми «Професійна 
майстерність кожного викладача – основа якості освіти ПДТУ» в межах кожного факультету.  А також створення умов для кар’єрного зростання кожного молодого 
фахівця з числа викладачів і науковців університету. В Статуті ДВНЗ «ПДТУ»  (нова редакція), який затверджено наказом МОН України від 04.05.2017 р. № 678 
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view) зазначається, що наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» 
зобов’язані: забезпечувати на високому науково-теоретичному та методичному рівнях викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю, проводити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників); підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність та ін. Ректор ДВНЗ 
«ПДТУ» відповідно до законодавства, Статуту та колективного договору визначає порядок, установлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та 
заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників ДВНЗ «ПДТУ».

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-
методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» 5.1-15:2018 від 06.12.2018 № 7 https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf та Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf відбувається забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу. Матеріально-технічна база університету налічує: 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, поліграфічний центр, навчально-
спортивний корпус, профілакторій та спортивно-оздоровчий табір. Загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків університету відповідає санітарно-технічним 
нормам і забезпечує належні умови для навчального процесу. Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених серверів та глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет. Наукова бібліотека використовує спеціалізовані програмні продукти , забезпечує формування власних електронних ресурсів із 
диференційованим доступом до них. Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату 
послуг з підготовки фахівців та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання 
коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які 
заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Доступ з метою задоволення потреб та інтересів викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 
викладацької та наукової діяльності в межах ОП є безкоштовним відповідно до Статуту ДВНЗ «ПДТУ» (нова редакція) 
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view). У викладачів та студентів ДВНЗ «ПДТУ» є безоплатний доступ до електронних ресурсів, 
безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базою ДВНЗ «ПДТУ». Також надається безоплатне 
забезпечення інформацією для навчання в доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я 
(для осіб з особливими освітніми потребами); та безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях. В університеті 
здійснюється оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу здобувачів вищої освіти шляхом соціологічних опитувань студентів та студентського 
моніторингу освітнього процесу на основі Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ», https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf проведення щорічного аналізу відповідними підрозділами.  Контроль забезпечення наявності необхідних 
ресурсів для організації самостійної роботи студентів здійснюють декани факультетів, навчальний відділ та Методична рада. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 
здоров’я)?
Відповідно до Статуту ДВНЗ «ПДТУ» https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view
основними завданнями університету є створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їх здібностей і талантів. Здобувачі вищої освіти 
мають право на безпечні нешкідливі умови навчання, праці та побуту, а також захист від будь яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 
спеціальне навчальне реабілітаційне супроводження та вільний доступ до інфраструктури ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до медико-соціальних показань за наявності 
обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. Санітарно-технічний стан усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам чинних 
норм і правил експлуатації. У них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та протипожежний режим. Відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf при створенні освітнього 
середовища в ДВНЗ «ПДТУ» забезпечується рівний доступ до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі 
застосування особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Прийом на навчання осіб з особливими освітніми 
потребами здійснюється відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/07/42-PP-2019-2-
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf (с.36-37).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Відповідно до Концепції розвитку ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на період 2019-2023 рр. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-
pdtu-2019-2023.pdf  стратегічною метою розвитку університету є створення студентоцентричного простору. Шляхами реалізації  його є функціонування системи 
менеджменту освіти університету до потреб управління змістом освітніх програм з урахуванням індивідуальних замовлень стейхолдерів; забезпечення узгодження 
програми навчально-виробничих практик для проходження на закордонних підприємствах та установах; запровадження тематичних майстер-класів та лекцій 
провідних вчених України та Європейського Союзу для студентів ПДТУ; забезпечення подальшого розвитку системи індивідуальної освіти на замовлення 
підприємств як бази для конкурентоспроможності випускників. Офіційний сайт ДВНЗ «ПДТУ» надає абітурієнтам, здобувачам вищої освіти, викладачам, 
співробітникам основну інформацію про свою діяльність  (структуру, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітню, освітньо-наукову, видавничу, атестаційну 
(наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад), внутрішню нормативну документацію (статут, колективний договір, 
положення, накази, рішення, щорічні звіти ректора, кошторис, фінансові звіти, інформація для вступників (правила прийому, вартість навчання, перелік 
факультетів і спеціальностей), контактна інформація згідно з Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf  Крім того, здійснюється інформаційна, консультативна та організаційна підтримку щодо функціонування 
структурних підрозділів університету, проведення наукових, навчально-методичних заходів, заходів соціальної підтримки, управління якістю вищої освіти, 
моніторингу та періодичному перегляду освітніх програм, щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та ін. 
Основними джерелами інформації офіційного сайту університету є рішення вченої ради; накази та розпорядження ректора, бази даних системи електронного 
документообігу; офіційні видання, інформація про заплановані заклади тощо. Інформаційна підтримка на офіційному сайті здійснюється державною, англійською та 
російською мовами. Відбувається постійна оптимізація роботи інформаційної системи університету. Проводяться опитування щодо рівня задоволеності умовами  
навчання та проживання здобувачами вищої освіти https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-
traven.pdf

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні 
приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)
У ДВНЗ «ПДТУ» створені умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами на основі застосування особистісно-
орієнтованих методів навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf. До конкретних прикладів створення таких умов можна 
навести: зроблені поручні для людей з особливими потребами для входу в п’ятий корпус; на кафедрі фізичного виховання та спорту функціонує кабінет лікувальної 
фізичної культури, створюються групи для  здобувачів вищої освіти з ослабленим здоров’ям, які пройшли ЛКК, та потребують занять в групах ЛФК; надається 
можливість оформити соціальну стипендію за допомогою відділу організації виховної роботи та соціально-гуманітарної роботи для ЗВО за потребою 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2018/08 /%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6 %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93-%D0%9D%D0%9A.pdf; передбачені пільги в оплаті 
проживання в гуртожитках ДВНЗ «ПДТУ» для здобувачів вищої освіти пільгових категорій.
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Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ДВНЗ «ПДТУ» базується на Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17), а також на Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3206-17). В 
ДВНЗ «ПДТУ» адміністрацією та керівництвом структурних підрозділів постійно проводяться внутрішні інформаційні та просвітницькі заходи , що спрямовані на 
підвищення рівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо попередження прояву корупції, дискримінації, сексуальних домагань. Згідно наказу ДВНЗ 
«ПДТУ» № 108-05 від 22.06.2017 р. в університеті була затверджена Антикорупційна програма, внесені доповнення до Кодексу корпоративної культури та 
колективного договору про загальні положення та мету Антикорупційної програми університету (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/05/Nakaz-108-05.pdf).  В 
антикорупційній програмі ДВНЗ «ПДТУ» надано перелік антикорупційних заходів у університеті; періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності університету; 
опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності університету; процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення; врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників університету; застосування заходів дисциплінарної відповідальності до 
працівників, які порушують положення Антикорупційної програми; порядок проведення внутрішніх розслідувань та порядок внесення змін до Антикорупційної 
програми та ін. (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/05/Nakaz-108-05-Dodatok.pdf). Кодекс корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів, 
аспірантів ДВНЗ «ПДТУ» містить перелік загальних принципів, норм і правил поведінки, до виконання якого викладачі, співробітники, студенти та аспіранти 
університету повинні вживати всіх необхідних заходів. Знання й дотримання студентами, аспірантами, викладачами й співробітниками положень Кодексу є одним із 
критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та службової поведінки. https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-korporatyvnoyi-kultury-unive/ Доступність для 
ознайомлення здобувачів вищої освіти з політикою та процедурами врегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу забезпечується 
представленістю на офіційному сайті цих документів https://pstu.edu/uk/informacziya-2/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/, ознайомлення з ними та обговорення 
профілактичних заходів для попередження можливих конфліктних ситуацій зі студентами груп на кураторських годинах, постійно зростає роль профілактичної 
роботи виховного та організаційно-правового характеру з метою недопущення вчинення ними корупційних дій, дискримінаційних  дій та сексуальних домагань 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-zapobihannya-poperedzhennya-vrehulyuvannya-vypadkiv-povyazanykh-iz-seksualnymy-domahannyamy-
dyskryminatsiyeyu-dvnz-pdtu.pdf

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 
документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
У відповідності до  Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru) у межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
ДВНЗ «ПДТУ» передбачається здійснювати моніторинг та періодичний перегляд ОП та забезпечувати відкритість інформації про них. Моніторинг і періодичний 
перегляд та процедури розроблення, затвердження ОП в ДВНЗ «ПДТУ» регулюються Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf , а також здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ 
«ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 
вони були обґрунтовані?
ДВНЗ «ПДТУ» постійно проводить моніторинг та періодичний перегляд ОП, що відбувається згідно із визначеною загально інституційною політикою та процедурою 
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти,
проводить моніторинг та періодичний перегляд ОП, що відбувається згідно із визначеною загально університетською політикою та процедурами внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. ДВНЗ «ПДТУ» до перегляду ОП залучає роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників, визначення 
змісту вищої освіти та показників якості щодо її забезпечення, виокреслення програмних результатів навчання відповідно до потреб ринку праці в сфері 
обслуговування галузі туризму. ОП Туризм вперше була розроблена в 2016 р https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/vytyah-z-protokolu-pro-stvorennya-osvitnoyi-
prohramy-2016.pdf  В 2018 р. в ОП на основі перегляду були внесені наступні зміни: впровадження вивчення в циклі соціально-гуманітарних дисциплін дисципліни 
«Основи самоосвіти та психології» з метою сприяння формування інструментальної компетенції Lifelong learning відповідно до стратегічної цілі «Безперервна освіта - 
мета освітніх програм університету. Розвиток пріоритету L.L.L.E.» відповідно до Концепції розвитку ДВНЗ «ПДТУ» період 2019-2023 рр.; проведено доповнення 
навчальних  дисциплін для вибору студентів на основі розробки другого вибіркового блоку дисциплін, зокрема таких навчальних  дисциплін, як – «Волонтуризм», 
що відображає потребу регіону в розвитку волонтерського руху, що зокрема  здійснюється завдяки програмі «100 годин волонтерства», в якій приймали участь 
студенти спеціальності туризм ДВНЗ «ПДТУ» (https://www.facebook.com/100hovmrpl/photos/pcb.207664473352705/207661630019656/?type=3&theater), «PR в сфері 
туризму», «Туристична конфліктологія», «Міжнародний, курортний, лікувальний туризм»,  «Паломницький туризм», «Туристична логістика», «Управління якістю 
туристичної діяльності» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/02/vytyah-z-protokolu-pro-zminy-osvitnoyi-prohramy-2018.pdf

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 
процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf 
здійснюється моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм та забезпечується відкритість інформації про них. Підвищення якості освітніх програм – це 
постійні зусилля, які спрямовані на вдосконалення якості розробки цих програм, їх впровадження та виконання.  Періодичний зворотній зв'язок зі студентами є 
обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП Туризм. Протягом навчання здобувачі вищої освіти приймають участь у різновекторних опитуваннях 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-traven.pdf, зокрема, в таких, які спрямовані на 
підвищення якості навчання, у визначенні потреб та інтересів, у виявленні методів викладання, які найбільше задовольняють студентів. В опитуваннях здобувачів 
вищої освіти визначаються сильні сторони ОП Туризм та побажання щодо удосконалення освітнього процесу за даною ОП https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/02/anketuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-op-turyzm-2019-2020.pdf  З метою удосконалення результати анкетування, розглядаються на 
засіданнях кафедри з метою підвищення якості викладання та пошуків нових можливостей щодо якості результатів навчання за ОП на основі апробації та 
впровадження нових методів та прийомів викладання.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
В ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» створено та функціонує студентський сенат 
https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/studentskyj-senat/ . У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в університеті за 
всіма формами навчання відповідно до Положення про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-
studentske-samovryaduvannya-2017.pdf. Діяльність студентського самоврядування спрямована на підвищення якості навчання, забезпечення виховання духовності 
та культури, соціальної активності. Студенти є повноцінними партнерами в процесах періодичного перегляду ОП Туризм, приймають участь в опитуваннях, наданні 
пропозицій щодо забезпеченні їх професійних потреб та інтересів, напрямів удосконалення ОП https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/retsenziyi-zdobuvachiv-
vyshchoyi-osvity-kafedra-turyzm.pdf . Серед студентів спеціальності туризм є  також студенти, які входять до органів  студентського самоврядування ДВНЗ «ПДТУ», 
серед яких є студентський деканом соціально-гуманітарного факультету та приймають активну участь в періодичному перегляді ОП, зокрема визначення сторін 
ОП, які потребують подальшого удосконалення, серед яких вибір навчальних дисциплін, впровадження інтерактивних занять, а також виокремленні сильних сторін 
ОП: практика за кордоном, зустрічі з роботодавцями, поєднання навчання й досліджень, проведення занять професіоналами та поєднання навчання та практики.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
Протягом навчання студенти спілкуються з роботодавцями, як під час індивідуальних зустрічей так і під час заходів, які проводяться кафедрою, що спрямовані на 
удосконалення ОП, зокрема проведення круглого столу «Нові можливості підвищення якості ОП Туризм» https://pstu.edu/uk/pres-czentr/novi-mozhlyvosti-
pidvyshhennya-yakosti-os/. Тема секцій круглого столу включала: переваги і сильні сторони ОП Туризм ДВНЗ «ПДТУ»; перспективи удосконалення ОП Туризм; 
професійні компетентності сучасних фахівців з туризму https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.959549641088013/959549164421394/?type=3&theater. Також 
роботодавці залучаються до рецензування освітньої програми Туризм та надання пропозицій з її покращення https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/retsenziyi-
robotodavtsiv-kafedra-turyzm.pdf

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
Згідно Концепції розвитку ДВНЗ «ПДТУ» на період 2019-2023 рр. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf, зокрема Стратегічній цілі 13  
«Партнерство з роботодавцями - основи якості надання освітніх послуг»  шляхами її досягнення є пропагування серед роботодавців  індивідуальної підготовки 
молодих спеціалістів за замовленням підприємства, на конкретні  робочі міста з конкретними додатковими знаннями в галузях, що замовляються; розповсюдження 
досвіду університету щодо розвитку партнерства з роботодавцями. В ДВНЗ «ПДТУ» функціонує «Центр кар’єри», який співпрацює з Маріупольським міським 
центром зайнятості, щодо надання вакансій підприємств для працевлаштування студентів в період навчання і випускників університету. Ведеться постійний 
моніторинг вакансій по працевлаштуванню з підприємства міста https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/czentr-karyery/. Можливості кар’єрного шляху та 
працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціальності Туризм обговорюються під час круглих столів та інших заходів кафедри 
https://www.facebook.com/pg/ktPSTU/photos/?tab=album&album_id=1019347291774914 За ОП Туризм здобувачі вищої освіти групи ТУР-16 закінчують навчання 
терміном 4 роки за першим (бакалаврським) рівнем у 2020 р., тому практика  збирання та врахування щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування 
випускників ОП не здійснювалася.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 
реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
В ДВНЗ «ПДТУ» діє Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти від 29 січня 2019 р., яке є науково-теоретичним, методологічним документом, що 
визначає політику, цілі та завдання, структуру, основні принципи, зміст процесів і заходів щодо функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf. Найважливішим елементом організаційної структури ВСЗЯО є спеціально створений 
підрозділ – відділ забезпечення якості освіти (https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/vzyo/) , який здійснює моніторинг якості вищої освіти та забезпечує 
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відкритість отриманих результатів  https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-traven.pdf 
З метою виявлення недоліків в ОП та в освітній діяльності з реалізації ОП для внутрішнього забезпечення якості проводилося опитування студентів. Одним із 
питань опитування було виявлення методів викладання, які найбільше задовольняють студентів. На основі обробки отриманих результатів були отриманні середні 
ранги. До значущих рангів, які входять в ядро значущості (1-3) було віднесено такий метод викладання, як наведення прикладів. Також отримані данні показали, 
що всі останні методи, які використовуються викладачами кафедри займають серединне положення, тобто не виявлено методів викладання, які б були не 
значущими для студентів. Отримані результати показали необхідність пошуку та впровадження нових інноваційних методів викладання та перегляд методів 
викладання, які використовуються з метою підвищення їх значущості для студентів. Враховуючи побажання студентів для підвищення якості навчання за ОП, 
зокрема «більше практики, пов’язаної з безпосередньо туристичною діяльністю», було проведено практичне заняття з професіоналом-практиком з туристичного 
агентства «Афіна тур» (https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.967704590272518/967703473605963/?type=3&theater) , а також проведення практичних занять 
професіоналом-практиком, менеджером Владиславом  в умовах ресторанного закладу - рестобару "Stone" з дисципліни "Організація ресторанного господарства ", 
що викладається на кафедрі туризму ДВНЗ "ПДТУ". Впровадження інноваційної форми практичних занять у навчальний процес визвало підвищену зацікавленість 
студентів. Менеджер Владислав віртуозно продемонстрував важливі елементи головної концепції закладу, до яких відносяться: інтер'єр, меню та вишукані 
«перлинки» (https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/pcb.969046616804982/969046120138365/?type=3&theater

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином 
зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Спеціальність та ОП Туризм акредитуються вперше, тому зауваження  та пропозиції з останньої акредитації з об’єктивних причин не можуть бути враховані для 
удосконалення цієї ОП.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ»  https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf 
в університеті визначено 5 рівнів організації ВСЗЯО: 1 – здобувачі вищої освіти; 2 – кафедральний; 3 – факультетський; 4 – ректорат, Рада з якості, відділ 
забезпечення якості освіти, інші дорадчі органи і структурні підрозділи університету; 5 – ректор, Наглядова рада, вчена рада ДВНЗ «ПДТУ». На першому рівні 
організації ВСЗЯО у ДВНЗ «ПДТУ» здійснюються соціологічне опитування здобувачів вищої освіти. Наприклад, результати опитування здобувачів вищої освіти ДВНЗ 
«ПДТУ» щодо якості вищої освіти https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-traven.pdf. Прикладом 
залучення викладачів кафедри  туризму та інших  кафедр, що викладають на ОП Туризм, є обговорення шляхів внутрішнього забезпечення якості ОП на 
Міжнародній науково-технічній конференції «Університетська наука – 2018»: 1. Сучасні компетентності бакалаврів з туризму відповідно до вимог інформаційного 
суспільства; 2. Проблема формування комунікативної компетентності фахівців сфери туризму; 3. Напрями підвищення  успішності студентів спеціальності туризм; 4. 
Завдання діяльності центру «Туризмознавства» кафедри туризму та ін. (Тези доповідей. Т. 3. Секція туризм. С. 200-239 
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17421/%D0%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A2_3_2018.pdf. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти
Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf 
на першому рівні організація ВСЗЯО здійснюється опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП, якості викладання, якості ресурсного  та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу, якості надання соціальних послуг. На другому рівні  управління якістю вищої освіти здійснюється викладачами кафедри при 
безпосередньому керівництві гаранта ОП та завідувача кафедри. На рівні ОП здобувачі вищої  освіти включаються до складу груп моніторингу та перегляду ОП.  
Відповідальний за освітній компонент бере участь у забезпеченні якості ОП як викладач дисципліни та учасник педагогічної експертизи. На третьому рівні 
організація ВСЗЯО реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом декана. На університетському рівні ВСЗЯО є як органи загального управління так і 
спеціально створені підрозділи та призначені особи, до виключної компетенції яких відносяться само процеси забезпечення якості. Найважливішим моментом 
організаційної структури ВСЗЯО є відділ забезпечення якості освіти як структурний підрозділ університету, що підпорядковується проректору, відповідальному за 
якість, та у своїй діяльності взаємодія з усіма структурними підрозділами. На п’ятому рівні ВСЗЯО здійснюють діяльність органи загального управління , що залучені 
до ВСЗЯ ЗВО.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 
освітнього процесу?
Права та обов’язки учасників освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf. Зокрема, права та обов’язки студентів; права та обов’язки старости 
академічної групи; права та обов’язки науково-педагогічних працівників; права та обов’язки кураторів академічної групи. Права та обов’язки органів студентського 
самоврядування; права й обов’язки адміністрації ДВНЗ «ПДТУ» щодо взаємодії з органами студентського самоврядування регулюються відповідно до Положення 
про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ»  https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-studentske-samovryaduvannya-2017.pdf. Також права та 
обов’язки учасників освітнього процесу та  права та обов’язки ректора, повноваження органів управління ДВНЗ «ПДТУ», органів громадського самоврядування, 
органів студентського самоврядування, органів управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених регулюються Статутом ДВНЗ 
«ПДТУ» https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view. Доступність документів для учасників освітнього процесу забезпечується 
оприлюдненням на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/uk/.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання 
зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Інформація про оприлюднення ОП Туризм та з метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін (стейкхолдерів) міститься на офіційному сайті 
ДВНЗ «ПДТУ», зокрема https://pstu.edu/uk/fakultety-2/soczialno-gumanitarnyj-fakultet/kafedra-turyzmu/, на 
https://www.facebook.com/ktPSTU/photos/a.519909561718692/1028907337485576/?type=3&theater, а також https://www.instagram.com/p/B8dn79YFlHC/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти)
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/oop-turizm-bakalavr-2018.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До сильних сторін ОП Туризм слід віднести врахування  досвіду аналогічних вітчизняних програм, зокрема Київського університету туризму, економіки і права. На 
основі укладеної Генеральної угоди про академічне співробітництво між ДВНЗ «ПДТУ» та КУТЕП  було удосконалено навчально-методичне забезпечення, організація 
виробничих практик https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/uhoda-kutep-ukrayina-kafedra-turyzm.pdf. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри в даному 
університеті дозволило залучити досвід в розробку лекційних, практичних занять з ОП. Укладена угода про співпрацю між ДВНЗ «ПДТУ» та Поморською академією 
в Слупську, завдяки якому відбувається семестральний обмін студентами https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/uhoda-pomorskoyu-akademiyeyu-polshcha-
kafedra-turyzmu.pdf. Підготовка за програмою ОП дозволяє здобувачам вищої освіти проходити різні конкурси для стажування за кордоном, зокрема проходження 
мовного стажування за програмою «HOSPITALITY» в Болгарії та Туреччині та ін., а також проходження мовної практики в Польщі https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/uhoda-panorama-morska-polshcha-kafedra-turyzm.pdf. ОП має чіткі цілі, які відповідають Концепції розвитку ДВНЗ «ПДТУ» на період 2019-2023 
р.рhttps://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf. Проектування змісту компонентів ОП відбувалося з урахуванням галузевого і регіонального 
контексту ринку праці. Навчання за ОП надає можливість реалізовувати студентоцентрований підхід, який удосконалюється завдяки перегляду формування 
індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів в університеті. Особливостями професійної підготовки за ОП є поєднання навчання та досліджень з 
урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти, залученням професіоналів-практиків на академічні заняття, впровадження нових методів викладання. 
Вдосконалення ОП відбувається з урахуванням порад стейкхолдерів, серед яких здобувачі вищої освіти. З метою виявлення сильних сторін ОП Туризм для 
здобувачів вищої освіти було проведено опитування, яке виявило значущі сильні сторони ОП: практика за кордоном (середній ранг 2,3), поєднання навчання та 
практики - 3,0. Наступні сторони ОП мають серединні ранги: зустрічі з роботодавцями – 4,1 проведення занять професіоналами – 4,85, поєднання навчання і 
досліджень – 4,88, студентоцентрований та індивідуальний підхід – 5,0, задоволеність професійним становленням – 6,0. Пропозицією покращення навчання на ОП є 
впровадження індивідуального підходу до кожного здобувача вищої освіти з метою задоволення його освітніх потреб та інтересівhttps://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/02/anketuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-op-turyzm-2019-2020.pdf До слабких сторін ОП Туризм слід віднести те, що професійна підготовка 
за ОП відбувається вперше, і тому не враховані результати зовнішнього забезпечення якості та рекомендації  роботодавців.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
До перспектив розвитку ОП впродовж майбутніх трьох років планується впровадження навчальних дисциплін, які б враховували регіональний та галузевий 
контекст ринку праці з метою сприяння розвитку туристичного кластеру «Гостинна Індустрія Донеччини +». В підписанні Меморандуму про створення 
туристичного кластеру в регіоні прийняла участь також завідувачка кафедри туризму ДВНЗ «ПДТУ». До перспектив розвитку ОП слід віднести розширення 
можливостей для мовного стажування в туристичному бізнесі за кордоном, семестрального обміну студентів, підвищення кваліфікації викладачів кафедри за 
кордоном. Розширити співпрацю з роботодавцями з питань реалізації освітнього процесу (проведення аудиторних занять, рецензування кваліфікаційних робіт). 
Продовжити досвід набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок: вміння спілкуватися іноземними мовами, здатність до лідерства, адаптування до нових 
ситуацій, реалізації навчання впродовж всього життя та ін. Продовжити вдосконалення форм та методів навчання на ОП на основі студентоцентрованого підходу, 
індивідуальної освітньої траєкторії навчання, академічної свободи та академічної доброчесності. Для здійснення та реалізації цих перспектив в університеті 
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постійно удосконалюється діяльність відділу внутрішньої системи забезпечення якості освіти https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/vzyo/, центру кар’єри 
https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/czentr-karyery/, та інших підрозділів університету.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 
діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам 
документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Волошин В'ячеслав Степанович
Дата: 13.02.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 
матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Психологія розвитку 
для сфери туризму

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2СГ4 Пс розв сфери 
тур.pdf

bz3r3/OOaKHObqQnC5Fa1QBpjlmwDXaMkvgk5I/kp1g= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Психологія спілкування 
та споживача 
туристичних послуг

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2СГ3 Пс спілк  спож.pdf dXwXd489PNt8r/fxVERrYy6Zz/V/C/7e8Fj6uyqu1fU= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Іноземна мова для 
сфери обслуговування

навчальна 
дисципліна

Силабус В2СГ2 Іноземна мова у 
сфері обслуговування.pdf

lnSUQnDBSH70LBryWrbPIKERMbiqk6x4MtL5S/RDzro= Аудіо диски

Друга іноземна мова 
для сфери 
обслуговування

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2СГ1Друга іноз.мова 
обслуговання.pdf

8By7CYEVULbXF7DUJT8AbewxHe6YnL2OJR57mt9dnpo= Аудіо диски

Управління ризиками в 
туризмі

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВПП10 Управління 
ризиками в тур.pdf

1/LEC1c9Ce1WCYZ0t91lgV2wwbZcNIqToynyDu1QbOA= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Туристична логістика навчальна 
дисципліна

Силабус_ВПП9 Туристична 
логистика.pdf

TQajF2w9sv4yEOuiw73CkvrFPQZ6x//9ugpcC8fUboU= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Страхові послуги в 
туризмі

навчальна 
дисципліна

(силабус)_ВПП8 Страхові послуги 
в туризмі.pdf

zTXmUHl9r8ighXzHY9dMqEAOL0l7vIRO6/SSwiFZnsE= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Спеціалізований 
туризм (Паломницький 
туризм)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВПП7 Спеціаліз туризм 
(Паломницький туризм).pdf

vbHYeU30shy7EfaWBepOVpPILQqsaCT/FSrl1B8dbPw= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Спеціалізований 
туризм (Міжнародний, 
курортний і 
лікувальний туризм)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВПП6 Спеціаліз туризм 
(Міжнародний, курортний і 

лікувальний туризм.pdf

BavmSceniXHYxVqenZM8CECI+EJd8I7WzMFqLd1dGI8= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Ринок туристичних 
послуг

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВПП5 
Ринок_турпослуг.pdf

We2hkHIGW4CcoWJvtck9NtWBPyC+70tHieeE8g2guJE= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Основи банківської 
справи для сфери 
туризму

навчальна 
дисципліна

(силабус)_ВПП4 Основи 
банківської справи для сфери 

туризму.pdf

TNcoBdVZshcYOqUEqlD4EZlj9Bukpdu7fUvUen3fXVQ= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Історія туристичних 
мандрівок 

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВПП3 Історія 
туристичних мандрівок.pdf

OfJUUrTswNrBExpSQG4M8z1XwOxVlsl0XrY7oXbJA2E= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Волонтуризм та 
туристична 
конфліктологія в сфері 
туризму

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВПП2 
ВолонтерКонфликт2019.pdf

Lnw0x5HJsJSfZw5btrwfajF5gRkVbaAdlAxKyHy7MAU= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

PR (піар) в сфері 
туризму

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВПП1 PR (ПІАР) В СФЕРІ 
ТУРИЗМУ.pdf

0SCUkF4WS97glm1rAj+n+MCIupgNlM3XuEE+8tXyBqU= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Туристичні ресурси 
Донецького регіону 
України

навчальна 
дисципліна

(силабус)_ВФП3Туристичні 
ресурси Донецького регіону 

України.pdf

ayCGZ8Hj4Be8Ij3ICliBDt05yz9je5sN94B8sN5r7Tc= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Світова культура та 
мистецтво

навчальна 
дисципліна

Силабус В2СГ5 Світова культура 
та м.pdf

AObWqj6815nmZkMKJoPL9llqelCPwz4oIOCcmmo0U10= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

СІЛАБУС - В2СГ6 Фізичне 
виховання.pdf

nQwL9RcNcjV+bqpYTJZKI2iJv9/mDe4WUL2yy1iP4Rg= Скалодром, гімнастична зала, 
зала для атлетичної гімнастики 
та кроссфиту, зала для 
спортивних ігор

Інформаційні 
технології в туризмі

навчальна 
дисципліна

(силабус)В2ФП1 Інформаційні 
технології в туризмі.pdf

jalE7xG0CLqVpfDui4Ptzfr47vB208j7w5Gb4PecmU0= Комп'ютерні класи, корпус № 3, 
аудиторії: 503 - 15 комп'ютерів, 
504 - 10 комп'ютерів, 508 - 10 
комп'ютерів, 

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2ФП2 Осн наук 
досл.pdf

p+BJYdcbieN4LXpLeISSF54aWoJdJQoKPIBzfOb3PAg= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Виробнича практика 
(Організаційна)

практика ПП1 Організаційна практика.pdf 82lL2LC1FsQktptwJ03zba3daZDbMtVxk8SyD6Jof4k= Згідно угод з базами практик

Виробнича практика 
(Технологічна)

практика ПП1 Технологічна практика.pdf o3j7AXn69uqxB0wE/irhb6uW3qvTa+i8jevG8vY9juE= Згідно угод з базами практик

Організація туризму 
(Організація 
екскурсійної, 

курсова робота 
(проект)

КР ОПП10  Орг тур (Орг екс, 
анімац діял).pdf

XT41U3+hKj0tkh4hF8GjLXVjA+XHIjmkIQGGACqJjV0= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 



анімаційної діяльності) Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Географія туризму 
(Туристичне 
країнознавство)

курсова робота 
(проект)

КР ОФП4 Географія туризму 
(країнознавство).pdf

CJrfF5KcBi4R3NyYmTVF5nwXZtqR+2dUs98noP0lK50= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Основи екології навчальна 
дисципліна

Силабус ОФП8 Основи екології.pdf f6rud3+77EacnIkAiFy6Zi+rbhV4FP1nkANTlCJpMdc= Обладнання лабораторій 
"Безпека життєдіяльності", 
"Охорона праці"

Управління ризиками в 
туризмі

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_В2ПП11 Ризики.pdf 27l4Bpkv5u355a3brS1x4QlCGpMNfaUxBegqOtjTC2s= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Управління кадрами та 
менеджмент 
конфліктів у туризмі

навчальна 
дисципліна

Силабус_В2ПП10УпрКадКонфл.pdf RPp/q2LuJkhXy28CRhGbnbTlCWXuBQwPgkR7hCHBBWg= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Основи наукових 
досліджень для галузі 
туризму

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВФП2 Осн наук досл .pdf Is5jGq6XA0LilZyBIsxOu2iYAaun7kndyzLQVY4DnlA= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Страхування та 
ціноутворення в 
туризмі

навчальна 
дисципліна

(силабус)_В2ПП9 Страхування та 
ціноутворення в туризмі.pdf

W7wADYsEB2LdMsU1nDgEZjNuj+9h4ftZ0phwe9aNOik= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Рекламна діяльність в 
туризмі

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2ПП6 Рекламна 
діяльність в туризмі.pdf

ngKEMMzql4R5TiJjgkLPrURxrI6/Hr4QzscuJYuwGew= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Промисловий туризм 
та міжнародне, 
дипломатичне 
обслуговування

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2ПП5 Промисловий 
туризм та міжнародне, дипл 

обслуговування.pdf

Bba+t//WR1Ob77wtHOdb69Fd9Ug176GnOGYd7cej/Ns= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Міжкультурні 
комунікації та 
спортивний туризм

навчальна 
дисципліна

Силабус _В2ПП4 
Мiжн.комунiкацii_та_спорт_тур.pdf

Ur22wXJlvZLrVIO3i31D5nwruhV5j42/9okErBu3LkU= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Історія туризму навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2ПП3 Історія 
туризму.pdf

pfLoCUGIP4oq7eKDNAN1tBN2eLPuBL7tcUIPx1i3l+M= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Діяльність 
туристичного 
агентства та 
організація 
туристичного бізнесу

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2ПП2 Діяльність.pdf IMPCDpMyW5xlIiUz1jvffbUsnjO2CoCEmbjjt9TJwTM= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Банківське 
обслуговування 
туристичних 
підприємств

навчальна 
дисципліна

(силабус)_В2ПП1Банківське 
обслуговування туристичних 

підприємств.pdf

DTY2fC4fLNKJ+5Hzc/VpU/iCDzQtj6PGad7rYEHx+ys= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Туристичні ресурси 
України

навчальна 
дисципліна

(силабус)_В2ФП3 Туристичні 
ресурси України.pdf

pItxc0PZ7g+LUzeY09qk57L6BOtA4OS8ioZotSrYuU8= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Спеціалізований 
туризм (Дитячий, 
молодіжний та 
релігійний туризм)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС В2ПП7 Спеціаліз туризм 
(дитячий, молодіжний та 

релігійний туризм.pdf

U1LF5JFr9zL+jrNoTuFphSd3RKQAaZQQO5G92L33+MQ= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Навчальна практика 
"Вступ до фаху"

практика ПП2 Ознайомча практика.pdf 3oIlVwpPBRw3a5SMLrLtby5Sv6EXUtlal0bSqpN6AcA= Згідно угод з базами практик

Комплексні системи 
автоматизації та 
бронювання

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВФП1компСистАвтТур.pdf I56qkviEZRcbElxXLVebRMY343WzdKAjCBXoG246ZuM= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Етика та естетика навчальна 
дисципліна

Силабус ВСГ5 Етика та 
естетика.pdf

KbeT3IQ40+BzwK4UI3nt3PS7NoyKEbNI4MikXlRUdL8= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Статистика в туризмі навчальна 
дисципліна

Силабус_ОФП10 СтатТур.pdf OoK+SFrysPNu/ja2t8GVYaKkVfthuV8AOC8lvAFEcAI= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Основи охорони праці навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_ОФП9 Бурко_охорона 
праці .pdf

mq0G+iBwT4XIGjjUXuJbzQVxxMHrcSlOKc4ZDh50lig= Обладнання лабораторій 
"Безпека життєдіяльності", 
"Охорона праці"

Інформатика навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОФП7  Інформатика.pdf /6XB18QbfmG/5SddXbhKwO8epKklqHhwtssOPMrORX4= Комп'ютерні класи, корпус № 3, 
аудиторії: 503 - 15 комп'ютерів, 
504 - 10 комп'ютерів, 508 - 10 
комп'ютерів, 

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Силабус ОФП6 Економ теор.pdf 60jO5wfuG49q6UjyOnujgMkAfokmAI3+fCurlyFzNHo= Проектор - 2 од., ноутбук - 2 од.

Географія туризму 
(туристичне 
країнознавство)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОФП4 Географія туризму 
(Туристичне країнознавство).pdf

qg4cVlqgcqxXUhVZWHFZD/hQmcqxX9dib9noXbNX8Ag= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Географія туризму 
(Географія туризму)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОФП3 Географія туризму 
(Георграфія туризму).pdf

Ymvbn9MDkDAS1WX8I6Pdn/5ypbiOTD1XmKijz8Hl/no= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1



QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Вища та прикладна 
математика в 
комп'ютерних 
розрахунках

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОФП2 Вища та 
прикладна математика в 

компьютерних розрахунках.pdf

sCCiSbExKhJYHZ7ADajz6Fbm/YakcYAe8CxZSqL+b3M= Комп'ютерний клас, ауд. 5.212 
(навчальний корпус 5), 35,5 
кв.м., кількість комп'ютерів 13 
(ПК -12шт. Corel 2 Duo E7400, 
2.8GHz, 3Gb, відеокарта GeForce 
710, 1GB, DDR3/64 Bit; ПК - 1шт. 
Corel 2 Duo E8400, 3.0GHz, 4Gb, 
відеокарта GeForce GT640, 1GB, 
DDR3/64 Bit); рік введення в 
експлуатац?ю - 2008, остання 
модернізація комп'ютерів - 
2019р. Програмне забезпечення 
- OC Windows 7, Microsoft Office 
2007, MatLab R2009

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_ОФП1 Безпека 
життєдіяльності та Цивільний 

захист.pdf

6+HcZyN8EydEGmXkYCD9UrSOyvEvaBFn0derBRDYVTI= Обладнання лабораторій 
"Безпека життєдіяльності", 
"Охорона праці"

Філософія навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОСГ7 Філософия.pdf aG4dse6uMkcmCNUnBLL/+xRkAIoimX/RLyMVvCk/tZ4= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Соціологія та 
політологія

навчальна 
дисципліна

Силабус ОСГ6 Соціологія та 
поітологія.pdf

9AWG0hrc1ThLKw6H6LG2e8l9z0dAEdzgMY9BnCyA2LM= Проектор, екран   

Основи самоосвіти та 
психологія

навчальна 
дисципліна

Силабус ОСГ5 Осн самоосвіти та 
психологія.pdf

5vsTOtm7Zp7XrbpRzbvC5QMSMHF356G2ry2OwM0aq+U= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОСГ4 Історія та культура 
України.pdf

qQeMogwBileXbNI8gO4yeKEusunR9vZOlisNnkWXhi0= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

(силабус) ОСГ3 Іноземна мова.pdf CvQt7g8X5ANis7rMvkbmBzCdvF+D3j+UIamCQCppwhw= Аудіо диски

Друга іноземна мова навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОСГ2 Друга іноземна 
мова.pdf

k8ANy193aRFtH/F+Mydy6z3EQL3TeR6Vu/Ua/pSOrK0= Аудіо диски

Ділова українська мова навчальна 
дисципліна

(силабус) Ділова українська 
мова.pdf

wc7UDwwJfaVReASWNsqVl+qhoj9nhypwJx1sKgCzwUU= Проектор Tecro PJ-4080
Екран   p/o 0001180 T
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC

Економіка 
підприемства

навчальна 
дисципліна

Силабус ОПП1 ЭП.pdf 9ap7SYJhwCzyFBNd02vTtuWDA95244urmCeXr8ak0r4= Проектор, ноутбук

Маркетинг (Маркетинг 
у туризмі)

навчальна 
дисципліна

(силабус)_ОПП2 МАРКЕТИНГ.pdf /z/KxtUAmwA2ZOERs3PF1hF9ZG51Y0r8CTwUDXks1IY= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Маркетинг (Маркетинг) навчальна 
дисципліна

(Силабус) ОПП3 Маркетинг.pdf yokTBQzvKMdp9HtePI1N04KkF4mx3qlWREmS7+ifDxg= Проектор, ноутбук

Менеджмент 
(Комунікативний 
менеджмент)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОПП 4  Ком менедж .pdf Rkv5N+tVFHmu5/T4SCZNFztTt2NoJfvH+69ayFKkG/k= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Психологія (Вікова 
психологія для сфери 
туризму)

навчальна 
дисципліна

Силабус ВСГ4 Вікова  
психологія.pdf

E5rSA7kV2z+MFmXGG4i5GXhabxd2xwpRD9+00o1C2+8= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Психологія (Психологія 
ділового спілкування 
для сфери 
обслуговування)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВСГ3 Пс діл спіл.pdf kDZq+uapOJYMG9dbBQWJ86ShnKKXj1lqkxp9rK1kX4U= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Іноземна мова для 
галузі туризму

навчальна 
дисципліна

Силабус ВСГ2 Іноземна для галузі 
туризму.pdf

EO7+MQTuVg1NI6sSaEPDyTix2TyKGj7m9qUAYheuJUs= Аудіо диски

Друга іноземна мова 
для галузі туризму

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ВСГ1 Друга іноз.мова 
для галузі туризм.pdf

kjQWRlJcTG9q0hNosEboXCr+rgPCrZVPE0FXDF59a5A= Аудіо диски

Рекреаційні комплекси 
світу

навчальна 
дисципліна

Силабус ОПП16 Рекреаційні 
комплекси світу.pdf

PPMf16KZWrPI0RGQVIB4Gx5SxdQgQqmFY0fMvraooS8= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Право (Правознавство) навчальна 
дисципліна

Силабус ОПП15 Право 
(Правознавство).pdf

kdA15T1eCGEcRE6nuWtDNVJykZZyyjLZb8wZkOjuhtQ= Проектор - 2 од., ноутбук - 2 од.

Право (Правове 
регулювання 
туристичної діяльності)

навчальна 
дисципліна

Силабус ОПП14 Правове регул тур 
діял.pdf

0RMbciEeNtsL2Aj3VHnHRelN/g0i9ajnBtMZh7vKlTw= Проектор - 2 од., ноутбук - 2 од.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС - ВСГ6  Фізичне 
виховання.pdf

oqMKDckl9sI9D+jJJO+vGH8SSHftfSMsDMGBPvGkFWk= Скалодром, гімнастична зала, 
зала для атлетичної гімнастики 
та кроссфиту, зала для 
спортивних ігор

Організація туризму 
(Туроперейтинг)

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОПП13 
Туроперейтинг.pdf

AD1h0/X1+GMwofuE0xRwJlyymPnC7eSujVh8pWbH2GE= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Організація туризму 
(Організація 
туристичних 
подорожей)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОПП11 Орг тур 
подорожей.pdf

q3uBe+2vF9Sqacl3qxzKCoDcm3X6P8x52Ezl38fePQw= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Організація туризму 
(Організація 
екскурсійної, 
анімаційної діяльності)

навчальна 
дисципліна

Силабус_ ОПП10 ЕкскАнiмац.pdf xv3sKTZ/i30Fz8tfjaKGZdFTYcFKb10CR+aPiM+dEjU= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Організація 
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Силабус ОПП9 Організація 
ресторанного господарства.pdf

J1XTlAob8KpwSQapsLx/GyQq7+X7DZTx/0HBmdVpYzk= Обладнання Лабораторії з 
ресторанного обслуговування



Організація готельного 
господарства

навчальна 
дисципліна

(силабус)_ОПП8Організація 
готельного господарства.pdf

SWWlXdCpUKq7DW+s6mR6ajLhwXxturQVsmt/MEzFe8Q= Обладнання Лабораторії з 
готельної справи

Облік і аудит навчальна 
дисципліна

Силабус ОПП7 Облік і аудит.pdf Np2pThDOZID/oSY/oeA0KgTZUuazgdNBwVwL9ayylCI= Проектор, ноутбук, наочний 
матеріал (плакати)

менеджмент 
(Менеджмент у 
туризмі)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОПП6 Менедж у тур.pdf Pb/abll3uSkP5UEEb4lfKpV2LAjdLqMf+dKFBH0CMns= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Менеджмент 
(Менеджмент 
організацій)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС  ОПП5 РП Менеджмент 
орг.pdf

vXocZ4UGh7hef2c6e4P8ZXl83aM95A9O6xrubGBP9nc= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Організація туризму 
(Основи 
туризмознавства)

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ОПП12  Осн 
туризмознавства.pdf

ctr/zOTmEbI1RM/8/tXrPv0niMSG4f3mkZPgs+AGk8U= Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. , 
2019 р.
Екран   p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Державна атестація підсумкова 
атестація

ДЕРЖЕКЗАМЕН ТУРИЗМ.pdf hyjLpLp4xRC8TmdBCT1RY1eQYUNbdwtZ8fYjic7RMJc=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

81631 Наумова 
Тетяна 
Михайлівна

Доцент Ділова 
українська 
мова

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН; 
1. Наумова Т.М. Власна назва як стилістичний маркер у творах політичної сатири Івана Франка. Молодий вчений. 2018.  Вип. №4. С.586-589 Index Copernicus International (URL http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/136.pdf).
2. Наумова Т.М. Северин Р.С. Лексико-стилістичні особливості авторських перекладів творів Ірен Роздобудько. Молодий вчений, 2019.  Вип. №10. С.516-525. Index Copernicus International  (URL http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/108.pdf)
3. Наумова Т.М. Дієслівна категорія в оригінальних та перекладних тестах повісті М.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2018.  Вип. №37. т. 3. С.103-107. Фахове видання, Index Copernicus International (URL http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v37/part_3/26.pdf)
4. Наумова Т.М. Інвективи в гумористиці Івана Франка та Володимира Самійленка European Humanities Studies: State and Society. Europejskie studia humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. 2019. Issue 3(1). P.127-137. Index Copernicus International (URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24716)
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Наумова Т.М. Дієслівна категорія в оригінальних та перекладних тестах повісті М.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2018. Вип. №37. т. 3. С.103-107. (URL http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v37/part_3/26.pdf)
2. Наумова Т.М. Назви осіб як характеристики соціальної поведінки людини у творах Івана Франка та Володимира Самійленка. Мова і культура. 2018. Вип. 21. т. 2 (191).С.391-397. (URL https://burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/191.pdf)
3. Наумова Т.М. Повість Т.Г. Шевченка «Художник» в українських перекладах. Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки. 2014.  №1-2/2014. С.165-170 (URL http:// jvestnik-b.donnu.edu.ua/article/view/2492)
4. Наумова Т.М. «У серця свої споконвічні секрети» (метафоричні побудови в поемі Ірини Жиленко «Відпустка у серпні»). Мова і культура. 2016. Вип.19. т.1 (181). С. 186-191 (URL https://burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/181.pdf)
5. Наумова Т.М., Бреденко Н.С. Мовні засоби стилізації в романі В.Малика «Таємний посол»: оригінал і переклад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2019. Вип. №41, т. 2. С.124-127 (URL http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v41/part_2/32.pdf)
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском);
1. Наумова Т.М. Зіставна стилістика російської та української мов : навч. посіб. Маріуполь, 2018. 165 c. (Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 3 від 03.10.2018 р.) (URL http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15906)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 
Виконавець розділів звіту по держбюджетних науково-дослідних роботах кафедр українознавства й української мови та слов’янської філології:
1. Наумова Т.М. Стилістичні особливості лексико-семантичних груп російської та української мов / Т.М. Наумова // Вплив історичних чинників на формування сучасних слов’янських мов: лінгвальний, історичний і культурологічний аспекти (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра українознавства ; Кер. роботи Н. І. Крилова.  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. С. 27-33.  № 0113u006295.
2. Наумова Т.М. Експлікація концепту «жінка» в українській та російській фразеології / Т.М. Наумова // Україна: історико-філологічний вимір (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра українознавства ; Кер. роботи Н. І. Крилова.  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015.  С. 33-38.  № 0114u 004896.
3. Наумова Т.М. Суржик в сучасній художній літературі / Т.М. Наумова // Актуальні проблеми слов’янського зіставного мовознавства і літературознавства, теорії і практики перекладу (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра української мови та слов’янської філології ; Кер. роботи Т. В. Голі-Оглу.  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. С. 26-30. № 0115u 004923.
4. Наумова Т.М. Іван Франко – репрезентативна постать українського перекладу кінця ХІХ – початку ХХ століття / Т.М. Наумова // Український переклад: літературні та мовностилістичні пошуки (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра української мови та слов’янської філології ; Кер. роботи Т. В. Голі-Оглу.  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017.  С. 18-24.  № 0116U008746.
5. Наумова Т.М. Володимир Самійленко – перекладач творів світової літератури / Т.М. Наумова // Становлення і розвиток українського художнього перекладу в ХІХ столітті (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра української мови та слов’янської філології ; Кер. роботи Т. В. Голі-Оглу.  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018.  С. 27-31. № 0117U007299.
6. Наумова Т.М. Перекладознавча концепція І. Я. Франка, її джерела / Т.М. Наумова // «Золота доба» українського перекладу: представники, інноваційні методи і прийоми, жанрова специфіка (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра української мови та слов’янської філології ; Кер. роботи Т. В. Голі-Оглу. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. С. 28-33.  №0118U006902.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування.
1. Ділова українська мова: методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ділова українська мова» для студентів галузей знань «Освіта», «Гуманітарні науки», «Соціальна робота», «Сфера обслуговування» денної форми навчання / уклад.: О. А. Щепка, Т. М. Наумова, Л. В. Пономарьова. – 2-ге вид., доп. Маріуполь : ПДТУ, 2020. – 129 с.
2. Ділова українська мова: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ділова українська мова» для студентів галузей знань 01 «Освіта», 03 «Гуманітарні науки», 23 «Соціальна робота», 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання / укл.: О. А. Щепка, Т. М. Наумова, Л. В. Пономарьова. – Маріуполь : ПДТУ, 2020. – 76 с.
3. Ділова українська мова: навч. посібник для студентів галузей знань: 01 «Освіта», 03 «Гуманітарні науки», 23 «Соціальна робота», 24 «Сфера обслуговування» / уклад.: Н. М. Півень, Т. М. Наумова, Г. Ю. Шелест, Л. В. Пономарьова. – Маріуполь, 2020. – 239 с.

306877 Бурко Вадим 
Анатолійович

Доцент Основи 
охорони 
праці

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:
1. V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, M. Nahnibeda. (2016). Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling, East-European Journal of Enterprise Technology, 2016, 3/7(81), pp. 53–61, ISSN 1729-3774, URL: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72063.\ Scopus 
2. Volodymyr Kukhar, Nelly Yelistratova, Vadym Burko, Yulia Nizhelska, Olga Aksionova. (2018). Estimation of Occupation Safety Risks at Energetic Sector of Iron and Steel Works, International Journal of Engineering & Technology (UAE), 2018, Vol. 7 (2.23), pp. 216–220, URL: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.23.11922. \ Scopus
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Волошин В. С., Бурко В. А. Математическая модель фосфорсодержащих материальных потоков в металлургии. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць ПДТУ (Серія : Технічні науки). Маріуполь, 2015. Вип. № 31.  С. 8–13. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8345.
2. Волошин В.С., Бурко В.А. Глобальное информационное  пространство и безопасность экосистем. Вестник Забайкальского государст-венного университета (Вестник ЗабГУ).- Чита, 2015. №6(121).С. 64-70.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe-informatsionnoe-prostranstvo-i-bezopasnost-ekosistem
3. Волошин В. С., Бурко В.А., Харабет В. В. Отходы в строительной индустрии Древнего Рима. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць  ПДТУ. Маріуполь, 2015. Вип. 30 (Серія : Технічні науки), Т. 2. С. 226–232. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7948
4. Волошин В. С., Бурко В.А Математическая модель фосфорсодержащих материальных потоков в металлургии. Вісник Приазовського   державного технічного університету: зб. наукових праць ПДТУ. Маріуполь, 2015. Вип. 31(Серія : Технічні науки). С. 8–13. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8345
5. Волошин В. С., Бурко В.А., Монін В.Л. «Конфликты воды» и стратегия развития водоснабжения в г.Мариуполе в 2016-2020 годах. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб.наук.ст.Харьків:УКРНДІЕП,2016. С.81-87. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2016.pdf
6. Волошин В.С., Бурко В.А.,  Елистратова Н. Ю. Анализ методов оценки рисков безопасности труда в энергетическом хозяйстве металлургического предприятия. Екологічна безпека : проблеми та шляхи вирішення : зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 11-15 вересня 2017р.). Харків : Райдер, 2017. С. 116–123. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2017.pdf
7. Волошин В.С., Бурко В.А. Питьевая вода. Невостребованные требования. Екологічна безпека : проблеми та шляхи вирішення : зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 11-15 вересня 2017р.). Харків : Райдер, 2017. С. 124–130.URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2017.pdf
8. Волошин В.С., Бурко В.А. та інш.Аналіз якості морської води Таганрозької затоки Азовського моря за гідрохімічними показниками та показниками забруднення. Екологічна безпека : проблеми та шляхи вирішення : зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 11-15 вересня 2017р.). Харків : Райдер, 2017. С. 131–135. URL:http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2017.pdf
9. Волошин В.С., Бурко В.А.,  Елистратова Н. Ю. Оценка рисков безопасности труда на металлургическом предприятии. Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2017.  Вип. 35. (Серія : Технічні науки).  С. 257–263. URL:  http://eir.pstu.edu/handle/123456789/16725
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційного колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
II. Виконавець розділів звіту по держбюджетних науково-дослідних роботах кафедри охорони праці та навколишнього середовища:
Відповідальнй виконавец наукової теми
1. Розробка і впровадження методів підвищення безпеки в системі «промисловість – довкілля – населення» [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та навколишнього середовища ; Ред. роботи В. С. Волошин. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 21–25. – № ДР 0114U004886.
2. Дослідження і розробка заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов проживання в регіоні Північного Приазов’я (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та навколишнього середовища ; Ред. роботи В. С. Волошин. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 12–17. – № ДР 0115U004922.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
Директор навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання ДВНЗ «ПДТУ».
12) наявність не менше п'яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення
1. Пат. 44484 (UA, Україна), МПК (2009) В 21 К 1/00, В 21 J 5/00. Спосіб штампування поковок пластин / Кухар В. В., Бурко В. А., Лаврентік О. О., Дубініна А. В. (UA, Україна). – № u200902832; заявл. 26.03.09; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19. – 5 с.
 2. Пат. 52389 (UA, Україна), МПК (2009) В 21 J 5/00, B 21 J 13/02. Інструмент для осаджування заготовок / Кухар В. В., Почупєй В. М., Тахтамиш І. В., Бурко В. А. (UA, Україна). – № u201001897; заявл. 22.02.10; опубл. 25.08.10, Бюл. № 16. – 2 с.
3. Пат. 53896 (UA, Україна), МПК (2009) В 21 J 5/00, B 21 J 13/02. Інструмент для одержання профільованої заготовки / Кухар В. В., Почупєй В. М., Бурко В. А., Тахтамиш І. В., Мурашкін А. О. (UA, Україна). – № u201003591; заявл. 29.03.10; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20. – 3 с.
4.Пат. 74746 (UA, Україна), МПК (2012.01)B 21 D 11/20. Спосіб гнуття заготовки / Кухар В. В., Грушко О. В., Молодецька Т. І., Каргін Б. С., Каргін С. Б., Мкртчян Є.А., Кононов О. М., Бурко В. А. (UA, Україна). – № u201204820; заявл. 17.04.12; опубл. 12.11.12, Бюл. № 21. – 2 с.
5. Пат. 75646 (UA, Україна), МПК (2012.01) B 21 J 5/00. Спосіб кування валів / Кухар В. В., Василевський О. В., Лісовий М. О., Божко М.Є., Бурко В. А. (UA, Україна). – № u201206061; заявл. 21.05.12; опубл. 10.12.12, Бюл. № 23. – 2 с.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування:
1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / уклад.: Н. Ю. Єлістратова, В. А. Бурко. – Маріуполь : ПДТУ, 2020. – 27 с.
2. Основи охорони праці: конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної, заочної та прискоренної форм навчання.Сост. В. В., Нестеров О. Ю., Бурко В. А., Єлістратова Н. Ю., Аксьонова О. М. Маріуполь: ПДТУ, 2017. 164 с. 
3. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита: курс лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита» для студентов всех специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения. Сост.  Аксёнова О.Н., Бурко В. А., Елистратова Н. Ю., Кухар В. В., Нижельская Ю. П..  Мариуполь : ПГТУ, 2017. 182 с. 
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій
1. Кухарь В. В. Бурко В. А. Ресурсосберегающие технологии штамповки медных осесимметричных (круглых в плане) поковок на основе предварительного формирования бокового профиля заготовок свободной подготовительной осадкой. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць  ПДТУ. (Серія : Технічні науки). Маріуполь, 2014. Вип. 29. С. 36-48. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6895.
2. Бурко В. А. Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Университетская наука-2014.: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. ПГТУ м. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г.  Мариуполь, 2014.  Т. 2. С. 61. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9612.
3. Бурко В. А. Особливості соціальних виплат по нещасним випадкам виробничого характеру Фондом соціального страхування в зоні проведення АТО .Университетская наука-2015: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. ГВУЗ «ПГТУ». М. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. Мариуполь, 2015. Т. 1. С. 239-240. 
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7614.
4. Бурко В. А. Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001. Университетская наука-2016: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. ПГТУ м. Мариуполь, 19-20 мая 2016 г. Мариуполь, 2016.  Т. 1. С. 219–220. 
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9427
5. Бурко, В. А. Загроза сміттєвої катастрофи в Україні. Университетская наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. ГВУЗ «ПГТУ». М. Мариуполь, 23–24 мая 2018 г. Мариуполь, 2018.  Т. 1.  С. 300–301. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/18249
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Бондаренко О.О. Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні : проблеми та перспективи. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 200-203. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2014_3_47 Index Copernicus
2. Бондаренко О. О. Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 2 . С.242-244. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2014_2_56 Index Copernicus
3. Бондаренко О. О. Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С.203-206. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2014_4_49 Index Copernicus
4. Бондаренко О. О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків. Часопис Київського університету права. 2016. № 4. – С.263-268. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2016_4_61 Index Copernicus
5. Бондаренко О. О. Апроксимація правової охорони промислових зразків в Україні до законодавства країн Європейського Союзу. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 188-192. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2019_3_34 Index Copernicus
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України :
1. Бондаренко О.О. Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні : проблеми та перспективи. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 200-203. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2014_3_47 
2. Бондаренко О. О. Удосконалення національного законодавства щодо правової охорони промислових зразків під час інтеграційних процесів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: право. 2014. Вип.28, Т.1. С.99-103. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvuzhpr_2014_28(1)__27 
3. Бондаренко О. О. Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С.203-206. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2014_4_49 
4. Бондаренко О. О. Основні напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. № 15, Т. 2. С.4-7. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmgu_jur_2015_15(2)__3 
5. Бондаренко О. О. Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С.242-244. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2014_2_56 
6. Бондаренко О. О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків. Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С.263-268. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2016_4_61 
7. Бондаренко О. О. Апроксимація правової охорони промислових зразків в Україні до законодавства країн Європейського Союзу. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 188-192. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2019_3_34 
13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Бондаренко О. О. Правознавство: методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Правознавство» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 61 с.
2. Бондаренко О. О. Правознавство: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Правознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей всіх форм навчання. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 35 с.
3. Бондаренко О. О. Право : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Право» для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 82 с.



15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Бондаренко О. О.Правова охорона промислових зразків, як запорука розвитку підприємств. Университетская наука-2015: тезисы докл. Международной научно-технич. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2015 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. Т.IІІ. С. 27-28. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7129 
2. Бондаренко О. О. Функції промислового зразка та їх класифікація. Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 4-5 грудня 2015 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С.46-49. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24681
3. Бондаренко О. О. Щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Университетская наука-2016: тезисы докл. Международной научно-технич. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. Т.IІІ. С.21-22. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10147 
4. Bondarenko Olga Civil protection of industrial designs in the current conditions of Ukraine’s development. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України: матеріали VII  Міжнародної наук.-практ.  конф. (Дебреценський університет, 3-5 червня 2016 р.). Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. С.110-115. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24680
5. Бондаренко О. О. Проблеми охорони промислових зразків під час здійснення підприємницької діяльності в Україні. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Маріуполь, 14-15 листопада 2019 р.). Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. С.215-218. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24131 
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
1. Межуєва І.Ю., Єльцова С.С. Структурні особливості інформаційних текстів (на матеріалі англомовної преси). Південний архів. Філологічні науки : збірник наукових праць. Вип. LXXVIII (78). Херсон: ХДУ, 2019. C. 122 125. (Index Copernicus) URL: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/585
2. Єльцова С.С., Рудь А.Г. Text as a linguistic concept. Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. Вип. LXXIII (73). Херсон: ХДУ, 2018. С. 164 166. (Index Copernicus)
URL: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/451
3.Межуєва І. Ю., Єльцова С.С. Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в немовному ВНЗ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Вип. № 31. Т. 2 .2017. С. 161 163. (Index Copernicus)
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_31(2)__49
4. Межуєва І. Ю., Єльцова С.С. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Вип. № 29 (т. 2), 2017. С. 138 40. (Index Copernicus)
5. Єльцова С.С. Текст як лінгвістичне поняття і надфразова єдність. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Вип. № 31. Т. 3. 2017. С. 38 40. (Index Copernicus) URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_31(3)__12
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Межуєва І. Ю., Єльцова С. С. Структурні особливості інформаційних текстів (на матеріалі англомовної преси). Південний архів. Філологічні науки : збірник наукових праць. Вип. LXXVIII (78). Херсон: ХДУ, 2019. C. 122 125. URL: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/585
2. Єльцова С. С., Рудь А. Г.Text as a linguistic concept. Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. Вип. LXXIII (73). Херсон: ХДУ, 2018. С. 164 166. URL: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/451
3.Межуєва І. Ю., Єльцова С. С. Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в немовному ВНЗ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць.Вип. № 31. Т. 2 .2017. С. 161 163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_31(2)__49
4. Межуєва І. Ю., Єльцова С. С. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Вип. № 29 (т. 2), 2017. С. 138 40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_29(2)__40
5. Єльцова С С. Текст як лінгвістичне поняття і надфразова єдність. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Вип. № 31. Т. 3. 2017. С. 38 40.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_31(3)__12
6. Дмитрієва Т. А., Єльцова С. С. Типи міжфразових зв’язків в усному тексті (історія питання, проблеми і перспективи). Мова і культура. 2015. Вип. 18, Т. 4. С. 88 94. URL: ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_4_16
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання
Відповідальний виконавець  наукових тем: «Шляхи подолання комунікативних бар’єрів при викладанні іноземних мов студентам немовних спеціальностей» (2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 01144004898); «Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи при навчанні іноземним мовам в технічному ДВНЗ» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115И004938); «Підвищення мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою на немовних спеціальностях» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008759); «Активізація
мовної діяльності у студентів технічних ВНЗ при оволодінні іноземної мови» (2017-2018 р., номер державної реєстрації роботи: 0117U007308); «Формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей» (2018-2019 р., номер державної реєстрації роботи:  0118U006901).
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Єльцова С. С. Друга іноземна мова: методичні вказівки до аудиторної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів 2 курсу спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. Маріуполь: ПДТУ, 2019. 24 с. 
2. Єльцова С. С. Друга іноземна мова: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів 1 курсу спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. Маріуполь: ПДТУ, 2018. 34 с. 
3. Єльцова С. С. Друга іноземна мова: методичні вказівки для аудиторної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» призначені для студентів 2 курсу спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. Маріуполь: ПДТУ, 2018. 21 с. 
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів
Була керівником студентки групи МА 17 Корзун Олександра Володимирівна, яка посіла І місце у рамках  I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (січень 2018 р.)  та була рекомендована до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Німецька мова» для студентів вищих навчальних закладів, де німецька мова не є спеціальністю, була відряджена до Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ (18-20 квітня 2018 р.), протокол № 11 від. 17.01.2018 р.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій
1. Єльцова С. С. Проблеми навчання німецької мови як другої іноземної у студентів спеціальності «Туризм». Університетська наука 2019: тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16 17 травня 2019 р.): в 4 т. ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2019. Т. 4. С. 117 118. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23359
2. Єльцова С. С. Використання засобів мобільної педагогіки на заняттях з іноземної мови в технічному ЗВО. Університетська наука 2019: тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16 17 травня 2019 р.): в 4 т. ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2019. Т. 4. С. 145 146. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23389
3. Єльцова С. С. Особливості комунікативної підготовки студентів спеціальності «Туризм» з німецької мови. Университетская наука 2018: в 3  т.: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23 24 мая 2018 г.) ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь, 2018. Т. 3. С. 214 215. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17806
4. Єльцова С. С., Рудь А. Г. Текст як лінгвістичне поняття. Университетская наука 2018: в 3 т.: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23 24 мая 2018 г.) ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь, 2018. Т. 3. С. 194 195. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17791
5. Єльцова С. С., Рудь А. Г Text, sentence and super-phrasal unity. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький 18 травня 2018 р.). Зб.наук.праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 43. С. 242 245. URL: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000057-0d4950e4cb/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2043.pdf
6. Єльцова С. С.Особливості викладання іноземних мов у магістратурі немовного ВНЗ. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький 17 листопада 2018 р.).Зб.наук.праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 208 210. URL: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000068-de68bdf5d1/%2046-0.pdf
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Kamyshnykova E. V., Kalinin O. Influence of CSR strategies on business management. SGEM 2016: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria, 24-30 August 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2016. P. 345-352. URL: https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article2995 (Last accessed: 09.01.2020). (Web of Science) 
2. Камишникова Е. В. Стратегічний підхід до управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. 2014. Вип. 1 (10). Т. 1. С. 81-85. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6545 (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus) 
3. Kamyshnykova E. V. The influence of corporate social responsibility on business results. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2014. Вип. 28. С. 70-74.  URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6968 (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus) 
4. Камишникова Е. В. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у рамках  корпоративної соціальної відповідальності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. праць. 2016. № 1 (12). С. 84-88. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28981949 (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus)
5. Камишникова Е. В. Інтеграція  корпоративної  соціальної  відповідальності  у  корпоративну  стратегію. Економічний  аналіз:  зб.  наук.  праць. 2017. Т. 27. № 1. С. 199-205. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.199 (дата звернення: 09.01.2020).  (Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor)  
6. Камишникова Е. В.,  Пінчук А. В. Проблеми  та  перспективи  розвитку  малого  бізнесу  у  місті  Маріуполь Донецької області. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. 2017. Вип. 15. С. 65-69. (дата звернення: 09.01.2020).  URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15834 (Index Copernicus)    
7. Камишникова Е. В. Аналіз екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності в об’єднаннях підприємств України. Економічний  аналіз:  зб.  наук.  праць. 2017. Т. 27. № 4. С. 205-210. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.205 (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor)   
8. Камишникова Е. В. Типологія рефлексивного управління відносинами зі стейкхолдерами у системі корпоративної соціальної відповідальності. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. зб. наук. пр. 2018. Вип. 36. С. 81-86. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23271 (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus)    
9. Мінц О. Ю., Камишникова Е. В. Імплементація міжнародних стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України. Ефективна економіка:  електор. наук. фах. вид.  2019. №9.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/7.pdf  (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus)    
10. Мінц О. Ю., Камишникова Е. В. Метод аналізу рівня пріоритетності стейкхолдерів промислових підприємств. Приазовський економічний вісник: електор. наук. фах. вид.  2019.  №5 (16). С. 170-174. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16 (дата звернення: 09.01.2020). (Index Copernicus)    
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України :
1. Камишникова Е. В. Стратегічний підхід до управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. 2014. Вип. 1 (10). Т. 1. С. 81-85. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6545 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus
2. Kamyshnykova E. V. The influence of corporate social responsibility on business results. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2014. Вип. 28. С. 70-74.  URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6968 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus
3. Камишникова Е. В. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у рамках  корпоративної соціальної відповідальності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. праць. 2016. № 1 (12). С. 84-88. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28981949 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus
4. Камишникова Е. В. Інтеграція  корпоративної  соціальної  відповідальності  у  корпоративну  стратегію. Економічний  аналіз:  зб.  наук.  праць. 2017. Т. 27. № 1. С. 199-205. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.199 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor
5. Камишникова Е. В.,  Пінчук А. В. Проблеми  та  перспективи  розвитку  малого  бізнесу  у  місті  Маріуполь Донецької області. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. 2017. Вип. 15. С. 65-69. (дата звернення: 09.01.2020).  URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15834 Index Copernicus
6. Камишникова Е. В. Аналіз екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності в об’єднаннях підприємств України. Економічний  аналіз:  зб.  наук.  праць. 2017. Т. 27. № 4. С. 205-210. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.205 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor
7. Камишникова Е. В. Типологія рефлексивного управління відносинами зі стейкхолдерами у системі корпоративної соціальної відповідальності. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. зб. наук. пр. 2018. Вип. 36. С. 81-86. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23271 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus
8. Мінц О. Ю., Камишникова Е. В. Імплементація міжнародних стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України. Ефективна економіка:  електор. наук. фах. вид.  2019. №9.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/7.pdf  (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus
9. Мінц О. Ю., Камишникова Е. В. Метод аналізу рівня пріоритетності стейкхолдерів промислових підприємств. Приазовський економічний вісник: електор. наук. фах. вид.  2019.  №5 (16). С. 170-174. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16 (дата звернення: 09.01.2020). Index Copernicus
3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Логутова Т. Г., Камышникова Э. В. Экономическая безопасность промышленных предприятий: монография. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. 230 с.  URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/5302 (дата звернення: 09.01.2020). 
2. Mints A., Kamyshnykova E. Methodological approach for assessing corporate social responsibility on the basis of balanced scorecard. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / Еd. M. Bezpartochnyi, in 3 Vol; Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol.3. Р. 39-48.  URL: https://www.academia.edu/40180037/Methodological_approach_for_assessing_corporate_social_responsibility_on_the_basis_of_balanced_scorecard_in_Collective_monograph_Organizational-
economic_mechanism_of_management_innovative_development_of_economic_entities (Last accessed: 09.01.2020).
8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004943); «Дослідження механізмів реалізації стратегій кокурентного розвитку підприємств у промислових регіонах України» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008764), співвиконавець НДР «Моделі та механізми
стратегічного управління розвитком промислових підприємств України у конкурентному середовищі» (2017-2018 р., номер державної реєстрації роботи: 0117U007315); співвиконавець НДР «Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком промислових підприємств в умовах подолання наслідків економічної кризи» (2018-2019 р., номер державної реєстрації роботи: 0118U006927).
10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
 З 2014 р. – виконання функцій вченого секретаря економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ».
13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Камишникова Е.В., Маматова Л.Ш. Економіка підприємства: курс лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальності та форм навчання. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 205 с. 
2. Меліхов А. А., Камишникова Е.В. Економіка підприємства: методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємствадля» для студентів першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей та форм навчання. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 54 с.
3.  Черната Т. М., Камишникова Е. В., Маматова Л. Ш. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів увіх спеціальностей та форм навчання. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 33 с. 
14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Є керівником студента групи ЕП-17-М Козіса В. який посів перше місце у  I турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» у 2017-2018 н.р., є керівником студентки групи ЕП-15 Стрижак Д., яка посіла перше місце у  I турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» у 2018-2019 н.р.
15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій.
1. Камишникова Е. В., Стрижак Д. Е. Сутність та етапи стейкхолдер-менеджменту у системі корпоративної соціальної відповідальності. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання: матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь 14-15 листопада 2019 р.). Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. С. 63-66. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24022/%D0%A1%D1%82.%D1%80.%D0%A3%D0%BA._p63-66.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.01.2020).  
2. Камишникова Е. В., Стрижак Д. Е. Застосування соціального інвестування як фактору розвитку соціального партнерства бізнесу, суспільства та влади. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: ІV Міжнародна наук.-практ. конф. Кривий  Ріг, 26 квітня  2019  р.  Кривий  Ріг:  ДонНУЕТ  ім.  М.  Туган-Барановського, 2019. С.168-170. URL: http://www.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/nauka-donnuet/2852-zbirka-konf-donnuet-26-aprelia19/file (дата звернення: 10.01.2020).  
3. Камишникова Е. В., Павлюк В. А. Екологічні інвестиції в системі корпоративної соціальної відповідальності. Модернізація  фінансово-кредитної  системи  України: виклики  глобалізації:  ІІІ Всеукраїнська  науково-практ. інтернет-конф., Кривий  Ріг, 20  березня  2018  р.   Кривий  Ріг:  ДонНУЕТ  ім.  М. Туган-Барановського, 2018. С. 346-349. URL: http://www.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/oholoshennia/1413-zbirka-tez-za-robotoiu-konferentsii/file (дата звернення: 10.01.2020).  
4. Камишникова Е. В. Концепція створення спільних цінностей у системі КСВ. Університетська наука – 2017: Міжнародна науково-техн. конф., м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Т. 3. С. 6. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/14621/%D1%81.%206.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.01.2020).  
Камишникова Е. В., Степко А. Грейдинг як інструмент удосконалення системи мотивації персоналу в сучасних умовах. Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: Всеукраїнська науково-практ. інтернет-конф., Харків, 19-22 жовтня 2016 р. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2016. С. 278-281. URL: http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-456.pdf  (дата звернення: 10.01.2020).  
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1. Сагірова А.С. Роль середнього класу у розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Глобальні та національні проблеми економіки. наук. журн. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. Вип. 22. С. 726-730. Index Copernicus. URL: http://globalnational.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3989-sagirova-a-s-rol-serednogo-klasu-urozvitku-rekreatsijno-turistichnoji-sferi
2. Сагірова А.С. Економічний потенціал ринку туристичних послуг у стимулюванні економічного зростання: досвід країн ЄС та України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки.Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. 2018. С. 43 -49. Index Copernicus. DOI: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15138/%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%AD%D0%9D%2036.pdf
3. Сагірова А.С. Розвиток рекреаційно - туристичного потенціалу регіонів України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». 2018. Вип. 18. С. 114 – 118. Index Copernicus. ISSN 2225-6407; DOI: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15145/%D0%A2%D1%96%D0%9F%202018%20%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2018.pdf
4. Сагірова А.С. Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 34. С. 96-101. Index Copernicus. DOI: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15138/%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%AD%D0%9D%2034.pdf
5. Сагірова А.С. Фірмовий стиль готельного бізнесу в системі туристичного маркетингу. Сагірова А.С. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. Вип. 37. С. 182 – 187. Index Copernicus - DOI: http://ves.pstu.edu/article/view/186800
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Сагірова А.С. Роль середнього класу у розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Глобальні та національні проблеми економіки. наук. журн. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. Вип. 22. С. 726-730. Index Copernicus. URL: http://globalnational.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3989-sagirova-a-s-rol-serednogo-klasu-urozvitku-rekreatsijno-turistichnoji-sferi
2. Сагірова А.С. Економічний потенціал ринку туристичних послуг у стимулюванні економічного зростання: досвід країн ЄС та України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки.Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. 2018. С. 43 -49. Index Copernicus. DOI: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15138/%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%AD%D0%9D%2036.pdf
3.  Сагірова А.С. Розвиток рекреаційно - туристичного потенціалу регіонів України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». 2018. Вип. 18. С. 114 – 118. Index Copernicus. ISSN 2225-6407; DOI: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15145/%D0%A2%D1%96%D0%9F%202018%20%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2018.pdf
4. Сагірова А.С. Вплив держави на розвиток туризму в Україні. Стратегія розвитку України. К.: НАУ, 2019. №1. С. 130 – 135. DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24697
Сагірова А.С. Фірмовий стиль готельного бізнесу в системі туристичного маркетингу. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. Вип. 37. С. 182 – 187. Index Copernicus DOI: http://ves.pstu.edu/article/view/186800
5. Сагірова А.С. Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 34. С. 96-101. Index Copernicus. DOI: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15138/%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%AD%D0%9D%2034.pdf
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Роль інноваційного потенціалу «розумного міста» у розвітку туристичних послуг. Детермінанти сталого розвитку економіки: [Монографія]/ Під заг. Ред. Д.е.н., проф., Храпкіной В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2019. – С. 170 – 178. DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24700
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1. Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Кузьменка Р. В. на тему: «Організаційно-економічний механізм формування та реалізації соціальної політики в Україні”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності  08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Захист 2014 р.Диплом ДК № 021468 вид 16 травня 2014 р.
2. Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Цибіна О.С. на тему: “ Організаційно-управлінські засади розвитку домашніх господарств в економіці України”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності  08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Захист 2012 р.Диплом № 008038 вид 26 вересня 2012 р.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1. Сагірова А.С. Страхування та ціноутворення в туризмі: методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Страхування та ціноутворення в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 26 с 
2. Сагірова А.С. Організація готельного господарства: методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація готельного господарства» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 33 с.
3. Сагірова А.С. Маркетинг в туризмі: методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 26 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком.
Керівництво діючим студентським науковим гуртком «Туристичні ресурси світу»
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1. Сагірова А.С..Деякі аспекті розвитку рекреаційних послуг. Materials of the XIII International scientific and practical Conference Modern scientific potential (February 28 - March 7, 2018) Economic science. : Sheffield. Science and education LTD – Р. 102 - 107. (England). URL: http://www.rusnauka.com/pdf/234497.pdf
2. Сагірова А.С. Аспекті розвитку ринку туристично - рекреаційних послуг на території західних регіонів України. Materials of the XIII International scien-tific and practical Conference Modern scientific potential (June 15 - 22, 2018) Economic science.Sheffield. Science and education LTD. Р. 85 – 90. (Bulgaria). URL: http://www.rusnauka.com/pdf/238880.pdf
3. Сагірова А.С. Конкурентний потенціал ринку туристично - рекреаційних послуг Приморських регіонів України. Materials of the XIII International scientific and practical Conference Modern scientific potential (June 22 - 30, 2018) Economic science. : Sheffield. Science and education LTD. Р. 103 – 108.(Praha) URL: http://www.rusnauka.com/20_ADEN_2018/Economics.htm
4. Сагірова А.С. Негативні наслідки розвитку ринку туристично - рекреаційних послуг на території Приморських регіонів України. Materials of the XIII International scientific and practical Conference Modern scientific potential -  2018 , June 30 – July 07 , 2018 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD –Р. 65 - 69. (England) – URL: http://www.rusnauka.com/pdf/238881.pdf
5. Сагірова, А. С. Роль середнього класу у розвитку туризму. Університетська наука. 2018 : тези доп. Міжнар. науково – техн.конф. ДВНЗ «ПДТУ». Мариуполь. 2018. Т. 3. С. 222– 223. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17810
6. Сагірова А.С. Потенціал ІТ – технологій у стимулюванні ринку туристичних послуг. Університетська наука – 2019: тези доп. Міжнар. науково – техн.конф. ДВНЗ «ПДТУ» Т. 4:. Маріуполь. 2019. С. 103 – 104. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23344?show=full
16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Кафедра туризму ДВНЗ «ПДТУ» входить до складу колективного члена Асоціації процівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю сертифікат № 1 – 19 від 18.12.2019р.,  протокол № 3 засідання Ради Асоціації від 18.12.2019 р.
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років
Протягом 2017 – 2019 р.р. проводила наукове консультування згідно з Договором №19 від 27.07.2016 р., про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» відповідно до п.15 «Проведення спільних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців (тренінги, майстер-класи,  лекції, семінари, науково-практичні конференції та ін.)»

160022 Сахно 
Світлана 
Віталіївна

Доцент Основи 
самоосвіти та 
психологія

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 
1. Сахно С.В. , Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління якістю фахової підготовки туристичних кадрів. Публічне управління та митне адміністування. 2019 № 3 (22). С. 87-93 Index Copernicus International. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/3_2019.pdf.
2. Сахно С.В. , Любчук О.К.., Ярченко Ю.В. До проблеми розвитку креативності як складової підприємницького потенціалу  студентів спеціальності «туризм». Теорія і практика сучасної психології. 2019. Вип. № 5. Том. 1. С.208-211. Index Copernicus International. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2019/part_1/38.pdf.
3. Сахно С.В. , Любчук О.К., Ярченко Ю.В., До проблеми удосконалення механізму державного управління розвитком інноваційного капіталу для галузі туризма постіндустріального суспільства. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 13. Одеса 2019. – С. 55-58. Index Copernicus International. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/13-2019/12.pdf



4. Сахно С.В., Любчук О.К., Удосконалення механізму державного управління якістю підготовки фахівців сфери обслуговування для ринку кваліфікацій. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 12. Одеса 2019. – С. 41-44. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/12-2019/10.pdf. Index Copernicus International.
5. Сахно С.В., Любчук О.К. Значущість економічних цінностей для студентів спеціальності «Туризм» : результати моніторингу. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 4. Т.2. С.146-150. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/part_2/29.pdf Index Copernicus International.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.  Сахно С.В., Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Щодо проблеми удосконалення механізму державного управління якістю фахової підготовки туристичних кадрів. Публічне управління та митне адміністрування. 2019 № 3 (22). С. 87-93. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/3_2019.pdf.
2. Сахно С.В.,  Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми розвитку креативності як складової підприємницького потенціалу  студентів спеціальності «туризм». Теорія і практика сучасної психології. 2019. Вип. № 5. Том. 1. С.208-211. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2019/part_1/38.pdf.
3. Сахно С.В. , Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління розвитком інноваційного капіталу для галузі туризма постіндустріального суспільства. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 13. Одеса 2019. – С. 55-58 URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/13-2019/12.pdf
4. Сахно С.В., Любчук О.К., Удосконалення механізму державного управління якістю підготовки фахівців сфери обслуговування для ринку кваліфікацій. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 12. Одеса 2019. – С. 41-44. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/12-2019/10.pdf. Index Copernicus International.
5. Сахно С.В., Любчук О.К. Значущість економічних цінностей для студентів спеціальності «Туризм» : результати моніторингу. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 4. Т.2. С.146-150. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/part_2/29.pdf
13) наявність виданих навчально-методичних посібників, посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок, рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1. Рекреаційні комплекси світу: методичні рекомендації з самостійного вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. / Уклад. С.В.Сахно. Маріуполь: ПДТУ, 2019. – 28 с.
2. Рекреаційні комплекси світу: методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання / Уклад. С.В.Сахно. Маріуполь: ПДТУ, 2019. – 35 с.
3. Організація ресторанного господарства: методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання / Уклад. С.В.Сахно. Маріуполь: ПДТУ, 2019. – 30 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету. журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком. проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Рекреаційні комплекси світу» 
15) наявність науково-популярних та. або консультаційних (дорадчих) та. або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1. Сахно С.В.,  Любчук О.К. Направления развития эффективности маркетинговой деятельности предприятий сферы обслуживания. Міжнародна науково-практична конференція: Економіка та фінанси в умовах глобальних змін: національний та міжнародний дискурс, (Херсон, 28 жовтня 2019 р.).  Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2019. С.17-21. URL: . http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Матр.конференц_МУБіП_-28.10.2019.pdf
2. Сахно С.В., Любчук О.К., Гривцова О.М. До проблеми перспективного розвитку туристичних ресурсів Донецької області України. The 13th International conference “Science and society” (July 19, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. С.220-225.
3.  Сахно С.В., Любчук О.К. Інноваційні технології в ресторанному бізнесі. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства» (м. Київ, 17 грудня 2019 р.). Київ, 2019. С. 21-23
4.  Сахно С.В. Любчук О.К. Особливості розвитку закладів ресторанного господарства міста Маріуполя на основі моніторингу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2019. ‒ Вип. 52. С. 32-34 URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27137/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2052.pdf.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Кафедра туризму ДВНЗ «ПДТУ» входить до складу колективного члена Асоціації процівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю сертифікат № 1 – 19 від 18.12.2019р., протокол № 3 засідання Ради Асоціації від 18.12.2019 р.
Член асоціації арт-терапевтів України.
Сертифікований коуч міжнародного інституту ICU
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Протягом 2017 – 2019 р.р. проводила наукове консультування згідно з Договором №19 від 27.07.2016 р., про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» відповідно до п.15 «Проведення спільних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців (тренінги, майстер-класи,  лекції, семінари, науково-практичні конференції та ін.)»
Консультування України в Донецькій області (з 2016 року)
Консультування психологічної служби ГУНП України в Донецькій області (з 2016 року)

272038 Боднарук 
Оксана  
Вікторівна

Доцент Маркетинг 
(Маркетинг)

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
1. Боднарук О.В. Умови формування національної та регіональної інноваційних систем.  Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. 2013.  Вип. 1, Т. 1. C. 175- 178.(Index Copernicus International). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/4992
2. Боднарук О.В., С.Б.Геоня Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності України. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. 2013. Вип.3(42). С.166-170. (Index Copernicus International).URL: https://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php.?action=masterlist&id=9269
3. Боднарук О.В. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання.  Вісник ДонДУУ: Науковий журнал Менеджер. 2015. Вип.1(69). С.72-77.( Index Copernicus International). URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2015_1_13 
4.Боднарук О.В. Європейський досвід державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності. Вісник ДонДУУ: Науковий журнал Менеджер. 2016. Вип. 2 (71). С.41-48. Index Copernicus International.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_2_7
5. Боднарук О.В. Вплив людського капіталу на стратегічне управління маркетингом персоналу в умовах сталого розвитку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. 2018.  Вип 18.  C. 233- 243.  (Index Copernicus International). URL:http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/23538/34.pdf?sequence=1
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Боднарук О.В. Використання кадрової логістики в управлінні персоналом організації  Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, інфраструктура забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях: Зб. наук. праць. 2013. Вип.263, т.XIV. С.40-46.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_2013_14_263_8
2 Боднарук О.В., Разорьонова М.І Роль глобальної логістики в підвищенні конкурентоспроможності України в умовах членства СОТ. Актуальні проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти: Зб. наук. праць. 2013. Вип.265, т. XIV. С.144-149.. URL:  http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24673
3. Боднарук О.В. Використання інноваційних маркетингових технологій в туристичній індустрії. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук.праць. 2019. Вип.37. С.97-104. URL: http://ves.pstu.edu/article/view/187943
4 Боднарук О.В. Cоціальне інвестування як основний інструмент соціальної відповідальності підприємств. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку:  Зб. наук. праць.  2016. Вип.299, т. XVII. С.125-135.URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/28421/1
 5. Боднарук О.В. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як провідний чинник зростання економіки . Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін: Зб. наук. праць.  2017. Вип.300, т. XVIII. С.125-135.URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24678
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
 1.Боднарук О.В. Соціальна відповідальність: навч.посіб. / О.В. Боднарук, О.В.Балуєва.- Маріуполь: ДонДУУ, 2017. - 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Донецького державного університету управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 9 від  22 травня 2017 р., ISBN 978-617-7565-00-9). URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24677
2. Боднарук О.В Підвищення рівня життя та подолання бідності як базова економічна умова людського розвитку. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія/ ред. О.Ф.Новікова.  Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2013.  С. 370-396. URL:
http://www.econindustry.org/SiteDocs/StalRozv.pdf
8) Співвиконавець держбюджетних тем: «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U000745), «Формування стратегії сталого економічного розвитку: маркетинговий аспект» (2018-2019 рр., номер державної реєстрації 0118U006928).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
Заступник зав. кафедри логістики з навчально-методичної роботи   ДонДУУ з 2012-2014 рр.; Заступник зав. кафедри управління персоналом та економіки підприємства з навчально-методичної роботи ДонДУУ з 2015-2018 рр., член НМР ДонДУУ з 2015-2018рр.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1.Боднарук О.В.Маркетинг інновацій: методичні рекомендації з самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг інновацій» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання. Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 50 с.
2. Боднарук О.В. Маркетинг інновацій: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Маркетинг інновацій» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання . Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 35 с.
3. Боднарук О.В. Маркетингові комунікації: методичні рекомендації з самостійного вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання. Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 38 с.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій
1. Боднарук О.В. Концептуальні основи забезпечення кадрової безпеки підприємства Соціально-економічні проблеми сучасності: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Маріуполь: ДонДУУ, 2017.  С.130-135.URL: http://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Матеріали-Всеукраїнської-Інтернет-конференції-Соціально-економічні-проблеми-сучасності.-Маріуполь-2017.pdf
2. Боднарук О.В. Проблеми відтворення людського капіталу в Україні та шляхи їх вирішення. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 3-4 жовтня 2017.) Маріуполь; Кривий ріг: Вид.Р.А.Козлов, 2017. С.218-220. URL:http://dsum.edu.ua/upload/doc/konf_25years.pdf
3.Боднарук О.В. Особливості мотивації персоналу банківської установи. Соціально-економічні проблеми сучасності: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.  Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С.134-139. URL:https://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Матеріали-Всеукраїнської-Інтернет-конференції-Соціально-економічні-проблеми-сучасності.-Маріуполь-15.06.2018.pdf
4.Боднарук О. В. Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у маркетинговій діяльності. Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопільська державна сільськогосподарська дослідницька станція ІКСГП НААН.  Тернопіль, 2018.  С.141-143.
URL: http://econf.at.ua/_ld/0/19_Collection_11_2.pdf
5.Боднарук О. В., Сінгур К.П. Роль IT- технологій в підвищенні маркетингової комунікативності підприємства. Маркетинг  в  умовах  розвитку  цифрових  технологій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Луцьк, 2018.  С.385-387. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25999/1/збірник матеріалів Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій.pdf
6.Боднарук О. В. Роль національного брендингу  в посиленні конкурентоспроможності економіки країни. Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності: матеріали І Міжнародної дистанційної конференції. Батумський навчальний університет навігації та Національний інститут економічних досліджень. Грузія, 2018.  С103-105.
URL: https://nier.ge/images/Proceedings-of-Conference.Volume-I-December-1314-2018.-Batumi-Georgia.pdf
7.Боднарук О.В. Вплив сучасного маркетингу інновацій на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: матеріали  VII Міжнародної  науково-практичної конференції студентів та молодих учених . Черніг.нац.технол. ун-т. Чернігів, 2018. С. 518-520. URL:
https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/inoroz2018-t.pdf
8.Боднарук О.В., Прима Д.А. Сучасні методи інтернет-реклами.  Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів: Львівський інститут МАУП, 2018.-Ч.2. С. 126-131. URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/Збірник _ЛІ МАУП_Ч 2_2018 рік.pdf
9.Боднарук О. В. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг. Університетська наука - 2019 : тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р): в 4 т. Т. 3: факультети: транспортних технологій, економічний. ДВНЗ «ПДТУ».  Маріуполь: ПДТУ, 2019.  С. 141-142.URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23221
10.Боднарук О.В. Проблеми інноваційного розвитку України в умовах глобалізації. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь 14-15 листопада 2019р.). ДВНЗ «ПДТУ».Маріуполь: ПДТУ, 2019. С.375-378. URL:
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24228

235791 Мальцева 
Ольга 
Володимирівна

Доцент Соціологія та 
політологія

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН; 
1. Мальцева О. В. Сміх як чинник формування національно-культурної та соціальної ідентичності українського козацтва. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2014. № 5 (131) вересень-жовтень. С. 107-116. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL:  http://www.google.ru/search?hl=ru-
UA&source=hp&q=%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%85+%D1%8F%D0%BA+%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A1%D0%A5%D0%86%D0%94+%3A+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB.+2014.+%E2%84%96+5+%28131%29+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C.+%D0%A1.+107-116.+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&iflsig=AAP1E1EAAAAAXjhj7YZblrXHmEtizXzaLCZAkIHSIl6x&gbv=1
2. Мальцева О. В. Діалог моди й сміху : модерна та постмодерна кореляції. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2016. № 2 (142) березень-квітень. С. 79-87. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhid_2016_2_16
3. Мальцева О. В. Соціальні функції сміху в сучасних ритуалах життєвого циклу : вікові та родинні ініціації. Актуальні проблеми філософії і соціології. 2018. № 22. С. 108-112 (Index Copernicus International). URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17345/pokazchic_2018.pdf
4. Мальцева О. В. Феномен карнавалізації спорту в постмодерному суспільстві. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2018. № 1 (153) січень-лютий. С. 108-120. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL:
http://skhid.kubg.edu.ua/issue/view/7661/showToc
5. Мальцева О. В. Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот та корпоративного гумору. Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. 2018. № 17. С. 34-40. (Index Copernicus International). URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlu%5Ffps%5F2018%5F17%5F9
6. Maltseva O. V. Simulation of laughter: the experience of reconstruction. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2018. № 3 (155) травень-червень С. 32-38. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL: http://www.google.ru/url?q=http://skhid.kubg.edu.ua/article/download/139403/138946&sa=U&ved=2ahUKEwjAseGw9LXnAhVokIsKHQbIDeAQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3jbTFdLYrWF3ya7czbqeXp
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Мальцева О. В. Блазень, клоун, плутяга, дурень як соціальні провідники сміхової стихії. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип. 36, том 1 (17). К. : Гносиз, 2016. С. 190-199. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16775/1/Labunets_Y_MCPPC_16_FLMD_PI.pdf
2. Мальцева О. В. Сміх як чинник формування національно-культурної та соціальної ідентичності українського козацтва. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2014. № 5 (131) вересень-жовтень. С. 107-116. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). ). URL:  http://www.google.ru/search?hl=ru-
UA&source=hp&q=%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%85+%D1%8F%D0%BA+%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A1%D0%A5%D0%86%D0%94+%3A+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB.+2014.+%E2%84%96+5+%28131%29+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C.+%D0%A1.+107-116.+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&iflsig=AAP1E1EAAAAAXjhj7YZblrXHmEtizXzaLCZAkIHSIl6x&gbv=1
3. Мальцева О. В. Діалог моди й сміху : модерна та постмодерна кореляції. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2016. № 2 (142) березень-квітень. С. 79-87. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhid_2016_2_16
4. Мальцева О. В. Соціальні функції сміху в сучасних ритуалах життєвого циклу : вікові та родинні ініціації. Актуальні проблеми філософії і соціології. 2018. № 22. С. 108-112 (Index Copernicus International). URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17345/pokazchic_2018.pdf
5. Мальцева О. В. Феномен карнавалізації спорту в постмодерному суспільстві. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2018. № 1 (153) січень-лютий. С. 108-120. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL:
http://skhid.kubg.edu.ua/issue/view/7661/showToc
6. Мальцева О. В. Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот та корпоративного гумору. Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. 2018. № 17. С. 34-40. (Index Copernicus International). URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlu%5Ffps%5F2018%5F17%5F9
7. Maltseva O. V. Simulation of laughter: the experience of reconstruction. СХІД : Аналітично-інформаційний журнал. 2018. № 3 (155) травень-червень С. 32-38. (Google Scholar, Index Copernicus International, BASE, ULRICHSWEB, EBSCO, World Cat, Philosophy Documentation Center). URL: http://www.google.ru/url?q=http://skhid.kubg.edu.ua/article/download/139403/138946&sa=U&ved=2ahUKEwjAseGw9LXnAhVokIsKHQbIDeAQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3jbTFdLYrWF3ya7czbqeXp
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
Навчальні посібники з Грифом МОН / ДВНЗ «ПДТУ» 
1. Мальцева О.В.,Марінова Г.М. Політологія:  навчальний посібник /О.В. Мальцева, Г.М. Марінова.–  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 159 с.– Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14 від 25.06.2015 р.)
2. Мальцева О.В. Правове регулювання соціальних конфліктів: навчальний посібник / О.В. Мальцева.– Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 160 с. – Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 6 від 03 грудня 2016 р.)/
Монографії
Одноосібні монографії
1. Мальцева О. В. Метаморфози сміху в динаміці соціокультурного простору : монографія. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 320 с. (20,4 друк. арк.; 18,66 ум. друк. арк.) (Рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» протокол № 8 від 13 червня 2018 р.).
Колективні монографії
1. Maльцева О. В. Новітні обрії глобальної безпеки : cміх як демаркатор цінностей постмодерного секуляризованого Заходу та мусульманського світу / Współczesna geopolityka – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego / red. A. Kordonska, R. Kordonski. Lwów-Olsztyn : Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2018. S. 234-250. (Przyjęto do druku Uchwałą Rady Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Protokół nr 4 z dnia 23.04.2018 r.)).
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1. Мальцева О. В. Соціологія та політологія: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни  з дисципліни «Соціологія та політологія» для студентів усіх спеціальностей,  всіх форм навчання / укладач О. В. Мальцева. Маріуполь: «ДВНЗ» ПДТУ, 2017. – 53 с. 
2.Мальцева О. В.Політологія: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей , всіх форм навчання.  Маріуполь: «ДВНЗ» ПДТУ, 2015. – 41 с.
3. Мальцева О. В.Социология: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Социология» для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання.  Маріуполь: «ДВНЗ» ПДТУ, 2015. – 32 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх                           , Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
керівництво  студенткою, яка зайняла призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – Терентьєва С. у 2017-2018 навчальному році
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1. Мальцева О.В. Соціалізація сміху в дитячому віці. О.В. Мальцева. Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2012: VIII Mezinárodni vědecko-praktická conference, Praha, 27.05.2012 – 05.06.2012. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2012. Dil 20. С. 37-39. URL: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2012/Philosophia/2_111855.doc.htm
2. Мальцева О.В. Non-stop реклама: сміх на службі суспільства масового споживання. О.В. Мальцева. Наука и инновации в современном мире: монография. [авт. кол.: Бетильмерзаева М.М., Древаль И.В., Мишенина Т.М. и др.]. Проект SWorld. Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2017. 187 с.: ил., табл. С. 48-55. URL: https://sworld.com.ua/simpoz8/90.pdf
3.Мальцева О.В. Сміхові лики смерті в ритуалах ініціації. О.В. Мальцева. Научный взгляд в будущее. Выпуск № 5. Том 3 (Педагогика, Психология и социология; Философия и филология; История). Проект SWorld.  Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2017. 107 с. С. 66-74. URL: http://www.google.ru/url?q=https://moderntechno.de/index.php/meit/article/view/slif05-03-128&sa=U&ved=2ahUKEwi6v6Xy-rXnAhUSqYsKHSW8CrMQFjAGegQIBhAB&usg=AOvVaw3kW0M6pB8gxbY8oAVznr51
4.Мальцева О.В. Емансипація сміху від персонального референта: механізм утворення надіндивідуальних сміхових настроїв. О.В. Мальцева. Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Том 3. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. 209 с. С.148-150. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15080
5. Мальцева, О. В. Постмодерна есхатологія: сміх наприкінці історії. О. В. Мальцева. Университетская наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23–24 мая 2018 г.). ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь, 2018. Т. 3. С. 180–183. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17780
6. Мальцева О. В. Репродукування моделей симуляції та їх смисли : закадровий сміх. Современные научные тренды : III (LV) Международная научно-практическая конференция по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам,  Киев, 27 марта 2015 г. Киев : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2015. С. 1-4. URL: http://www6.sconference.org/?tdfs=0&s_token=1580754077.0036380913&uuid=1580754077.0036380913&searchbox=1&showDomain=1
7. Вплив масової культури на формування девіантних моделей поведінки у підлітків та О. В. Мальцева // Социальная работа. Социология: ХI Междунар. научно-практ. конф. «Университетская наука – 2015» (Мариуполь, 19–20 мая 2015 г.) : сб. статей. ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь, 2015. С. 83–89. Библиогр.: с. 89 (3 назв.). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12601
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Консультування педагогічного колективу  загальноосвітньої школи №7 (з 2013 року) з питань організації соціологічних опитувань школярів, батьків
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
2)Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
1. Лаврова І. І. «Додатковий курс логіки» Г.І. Челпанова як джерело з вивчення теоретико-методологічних питань історії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Гілея: науковий вісник. Київ. 2012. Вип. 65, № 10. С. 164-170. URL: http://www.gileya.org/download.php?id=84.
2. Лаврова І.І. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у вивченні курсу «Історія України» як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. Київ. 2012. № 3 (додаток 2). Т. 2. С. 55-57. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24684
3. Лаврова І.І. Соціокультурні зміни в Аргентині в умовах економічних реформ 90-х рр. ХХ ст. Схід: аналітично-інформаційний журнал. Донецьк, 2012. №5. С. 104-111. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24683
4. Лаврова І. І. Погляди Г. І. Челпанова на історію як науку. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпропетровськ. 2012. № 10 (90). С. 11-16. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24682
5. Лаврова І. І., Крилова Н. І. Відносини держави та церкви в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів. 2015. Кн. 1. – С. 317-328. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24679
6. Крилова Н. І., Лаврова І. І. Роль українознавчих праць І. Франка у вивченні історії України. Іван Франко у творенні української національної ідентичності: зб. наук. праць. Київ. 2016. С. 246-254. URL: http://old.ipiend.gov.ua/uploads/monograph/franko/ivan_franko.pdf.



3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Лаврова І. І. Історія України: навч. посіб. / ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь. 2014. 143 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2617.
13) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Історія України: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Історія України» для студентів 1 курсу денної форми навчання / укл.: Н. І. Крилова, З. В. Журавльова, І. І. Лаврова. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. 16 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1135
2. Лаврова І. І. Історія України: конспект лекцій. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. 123 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1067
3. Історія та культура України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Історія та культура України» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. І. І. Лаврова. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 50 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18332
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю
Голова громадської організації «Майстерня думок», метою якої є культурно-освітня, науково-дослідна, навчально-методична та видавнича робота у царині історії, культури, української мови і літератури, інформаційно-комунікаційних технологій задля соціального діалогу мешканців усієї України, відродження та поширення українських культурних традицій у місті Маріуполь – з 19.08.2019 р.

56818 Холодинська 
Світлана 
Миколаївна

Доцент Філософія Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
1. Холодинська С.М. Олексій Полторацький як теоретик українського футуризму. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2016. IV (17), І. : 108, P. 23–29. (Будапешт, Венгрия. Index Copernicus / Google Scholar) 
URL : https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/s._m._kholodynska_oleksiy_poltoratskiy_as_a_theorist_of_ukrainian_futurism.pdf
2. Холодинська С. М. Футуристична складова творчої спадщини Ґео (Георгія) Шкурупія. Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Харків, 2016. № 3. С. 30–40. Index Copernicus / Google Scholar 
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2016_3_6
3. Холодинська С.М. «Поезомалярство» М. Семенка : футуристичний експеримент у контексті видової структури мистецтва. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія.  Маріуполь, 2017. Вип. 14. С. 173–182. Index Copernicus / РІНЦ та ін.
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2017_14_24
4. Холодинська С.М. Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка : крах однієї ілюзії. Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Культурологія. Харків, 2018. Вип. 60. С. 260–271. РІНЦ / Google Scholar URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2018_60_27
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Холодинська С. М. Естетичний контекст футуристичної поезії М. Семенка : від «Prelude» до «Дерзання». Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. XXXIV. С. 251–260.
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_33
2. Холодинська С. М. Теоретичний вимір спадщини Михайля Семенка.  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ, 2015. № 2. С. 59–64.
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_15
3. Холодинська С. М. Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму : «за» і «проти» теоретичної моделі. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Серія : Культурологія. Львів, 2016. Вип. 29. С. 160–174. 
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_29_17
4. Холодинська С. М. Микола Бажан : від «футуристичної молодості» до «соцреалістичної зрілості». Культурологічна думка : щорічник наукових праць. Київ, 2017. № 12. С. 122–130.
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2017_12_14
5. Холодинська С. М. Літературне оточення Михайля Семенка : досвід персоналізованого аналізу. Культура і сучасність. Київ, 2016. № 2. С. 28–36. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2016_2_7 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
1. Холодинська С.М. Михайль Семенко : культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму : монографія. Київ : Ліра-К, 2018. 292 с. (Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ», протокол № 3 від 02.10.2018). http://lira-k.com.ua/preview/12543.pdf 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
з 01.09.2019 р. виконує обов’язки завідувача кафедри філософських наук та історії України;
є секретарем вченої ради соціально-гуманітарного факультету.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1. Холодинська С.М. Оппонент кандидатської дисертації, спеціальність 09.00.08. – Естетика, «Емпатія, як трансестетичний феномен». Матюх Т. М. 26.02.2016 р. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, НАН України. Спеціалізована вчена рада Д. 26.161.01. https://www.filosof.com.ua/Avtoreferaty/Matiuh_avtoref.pdf
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Світова культура та мистецтво : конспект лекцій з курсу «Світова культура та мистецтво» для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / С. М. Холодинська. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 154 с.
2. Філософія : конспект лекцій з курсу «Філософія» для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей (крім філософських) / укл. С. М. Холодинська. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 187 с. 
3. Філософія : методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей (крім філософських) усіх форм навчання / укл. С. М. Холодинська. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 50 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів
Керувала підготовкою студентів до виступів на конференціях, організованих ДВНЗ «ПДТУ», МДУ, ДонНУЕТ та Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Підготувала 2 учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу філософських робіт, які були переможцями першого туру, що відбувся у ДВНЗ «ПДТУ». протокол № 7 от 05.12.19 р.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій
1. Холодинська С. М. Історико-культурні об’єкти України в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Университетская наука-2017 : материалы Международной научно-технической конференции (г. Мариуполь, 18-19 мая, 2017 г.) Мариуполь, 2017. Т. 3. С. 173–174. URL : http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15120
2. Холодинська С. М. Теоретичні засади культурологічного підходу : до постановки проблеми. Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Харків, 2017. № 2. С. 12–23. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2017_2_4
3. Холодинська С. М. Основні тенденції розвитку культурології в контексті сучасного гуманітарного знання. Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017 : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.)  Київ, 2017. C. 260–262.
https://nakkkim.edu.ua › Konferencii › Humanitarian-Studios-NAMSCA-2017
4. Холодинська С. М. Туристичний досвід Італії для Приазов’я. Университетская наука-2018 : материалы Международной научно-технической конференции (г. Мариуполь, 23–24 мая, 2018 г.) Мариуполь, 2018. Т. 3. С. 225–227. URL : http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17815
5. Холодинська С. М. Релігійні пам’ятки Італії у контексті світової культури. Университетская наука-2019 : материалы Международной научно-технической конференции (г. Мариуполь, 16–17 мая, 2019 г.) Мариуполь, 2019. Т. 4. С. 114–115. URL : http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23356

305895 Любчук Ольга 
Костянтинівна

Професор Психологія 
(Вікова 
психологія 
для сфери 
туризму)

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 
1. 1.Любчук О.К., Крутикова О.А. Проблема круизного туризма в Украине: современное состояние и перспективы развития. Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. 2015. № 1 (7). URL: fund-issled-intern.esrae.ru. 7-102. (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Polska baza cytowań POL-index, COSMOS IMPACT FACTOR (Germany), MIAR (Barcelona), International Scientific Indexing ISI (UAE), Advanced Science Index (ASI) (UK), ACADEMICKEYS.COM (USA), Index Copernicus International.
2. 2.Любчук О.К., Самойлов О.А. Перспективи розвитку промислового туризму в Україні. Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. 2015. № 1 (7). URL: fund-issled-intern.esrae.ru. 7-101 . (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Polska baza cytowań POL-index, COSMOS IMPACT FACTOR (Germany), MIAR (Barcelona), International Scientific Indexing ISI (UAE), Advanced Science Index (ASI) (UK), ACADEMICKEYS.COM (USA), Index Copernicus International.
3. 3.Любчук О.К., Гончар В.В., Пономаренко А.А. Мониторинг развития украинского рынка туристических услуг для молодежи. Fundamental and appliedresearchesin practice of leading scientifics chools:International Scientific Journal, 2016. № 1 (13). Р. 130-139. URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/13-d0bbd18ed0b1d187d183d0ba-d0b3d0bed0bdd187d0b0d180d0b5d0bdd0bad0be-d0bfd0bed0bdd0bed0bcd0b0d180d0b5d0bdd0bad0be-130-139.pdf. (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Polska baza cytowań POL-index, COSMOS IMPACT FACTOR (Germany), MIAR
(Barcelona), International Scientific Indexing ISI (UAE), Advanced Science Index (ASI) (UK), ACADEMICKEYS.COM (USA), Index Copernicus International.
4. 4. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Проблема розвитку ринку кваліфікацій для туристичної індустрії в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. праць. ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 34. С. 127–135. (Серія: Економічні науки). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VPDTU_ek_2017_34_19. Index Copernicus 
5.  5.Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Марінова Г. М., Євдокимова Г. М., Гривцова О. М. Соціально-психологічне дослідження підприємницького потенціалу студентів кафедри туризму. International Journal ofIinnovative Technologies in Social Science 5(9), July 2018 Vol. 1. - Warsaw, Poland. - DOI :https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss - С. 11-14. URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ijitss0122.pdf. Index Copernicus
6. 6.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Менеджмент гостинності як інструментальна складова механізму державного управління сферою туризму. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. 2019. Вип.11. С. 98-101. DOI https://doi.org/10.32843/2663-52402019-11-15. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/17.pdf. Index Copernicus.
7. 7.Liubchuk O. & Yarchenko Yu. The issue of developing hospitality as a component of entrepreneurial potential for the tourism industry of Ukraine. Management and entrepreneurship: trends of development. Electronic scientific journal. Issue 2 (08) 2019. – Р. 104-112. DOI https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-2/08-09. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mnnt_2019_2_11. Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, CrossRef,
WorldCat).
8. 8. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Кадрова складова ресурсного механізму державного управління неперервною підготовкою фахівців в контексті атрибутивного підходу. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. №2 (66). С.92-96. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/17.pdf. Index Copernicus.
9.Любчук О.К., Сахно С.В. Удосконалення механізму державного управління якістю підготовки фахівців сфери обслуговування для ринку кваліфікацій. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 12. Одеса 2019. – С. 41-44. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/12-2019/10.pdf. Index Copernicus International.
9. 10.Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління якістю фахової підготовки туристичних кадрів. Публічне управління та митне адміністування. 2019. № 3 (22). С. 87-93. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/3_2019.pdf. Index Copernicus International.- 08/11/2019
10. 11.Любчук О.К.., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. До проблеми розвитку креативності як складової підприємницького потенціалу студентів спеціальності «туризм». Теорія і практика сучасної психології. 2019. Випуск № 5. Том 1. С. 208-211. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2019/part_1/38.pdf. Index Copernicus International.
11. 12.Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління розвитком інноваційного капіталу для галузі туризма постіндустріального суспільства. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Одеса. 2019. Вип. 13. С. 55-58. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/13-2019/12.pdf Index Copernicus International.
Д  13.Любчук О. К. Проблема особистісного ресурсу для розвитку підприємницької діяльності в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2015. Вип. 30. С. 153-160. (Серія: Економічні науки). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VPDTU_ek_2015_30_21. Index Copernicus.
12. 14.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Концептуально-стратегічні засади цільового механізму державного управління суб’єктивною задоволеністю життям українських громадян. Менеджер. №3(76). 2017. C.76-81. URL: http://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/%E2%84%96-3-76-2017.pdf. Index Copernicus.
13. 15.Lyubchuk Olga, Lunov Vitalii, Kebas Diana. Development of entrepreneurial potential of students in the professional training. Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. 2015. № 4(1); URL: http://fund-issled-intern.esrae.ru/. 12- 199. (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Polska baza cytowań POL-index, COSMOS IMPACT FACTOR (Germany), MIAR (Barcelona), International Scientific Indexing ISI (UAE), Advanced Science Index (ASI) (UK), ACADEMICKEYS.COM (USA), Index Copernicus International.
14. 16.Lyubchuk O., Lunov V. Development ofentrepreneurial potential of students in the professional training at universities of economic profile. Fundamental and appliedre searches in practice of leading scientific schools. 2014. № 2. P. 3-10. URL:  https://farplss.org/index.php/journal/article/view/157. (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Polska baza cytowań POL-index, COSMOS IMPACT FACTOR (Germany), MIAR (Barcelona), International Scientific Indexing ISI (UAE), Advanced Science Index (ASI) (UK), ACADEMICKEYS.COM (USA), Index Copernicus International.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Любчук О. К. Проблема становлення Маріуполя як туристичного центру: моніторинг туристичних потреб молоді. Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. Вип. 33. С. 235–243. (Серія : Економічні науки). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15849.
2. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Проблема розвитку ринку кваліфікацій для туристичної індустрії в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. Вип. 34. С. 127-135. (Серія: Економічні науки). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23691.
3. Любчук О.К. Туризм як сучасна детермінанта суб’єктивної задоволеності життям в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Вип.35. 2018. С. 154-189. (Серія: Економічні науки). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22632.
4. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Менеджмент гостинності як інструментальна складова механізму державного управління сферою туризму. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. 2019. Вип.11. С. 98-101. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-2019-11-15. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/17.pdf.
5. Liubchuk O. & Yarchenko Yu. The issue of developing hospitality as a component of entrepreneurial potential for the tourism industry of Ukraine. Management and entrepreneurship: trends of development. Electronic scientific journal. Issue 2 (08) 2019. – Р. 104-112. DOI https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-2/08-09. URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/download/119/93/.
6. Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління якістю фахової підготовки туристичних кадрів. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3 (22). С. 87-93. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/12.pdf.
7. Любчук О.К.., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. До проблеми розвитку креативності як складової підприємницького потенціалу студентів спеціальності «туризм». Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 5. Том 1. С. 208-211. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2019/part_1/38.pdf
8. Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління розвитком інноваційного капіталу для галузі туризму постіндустріального суспільства. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 13. Одеса 2019. С. 55-58. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/13-2019/12.pdf. 
9. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Кадрова складова ресурсного механізму державного управління неперервною підготовкою фахівців в контексті атрибутивного підходу. Держава та регіони. 2019. №2 (66). С.92-96. (Серія: Державне управління). URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/17.pdf.
10. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Концептуально-стратегічні засади цільового механізму державного управління суб’єктивною задоволеністю життям українських громадян. Менеджер. №3(76). 2017. C.76-81. URL: http://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/%E2%84%96-3-76-2017.pdf.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Любчук О. К. Організація туризму. Основи туризмознавства: навчальний посібник . Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 154 с. (ДВНЗ «ПДТУ», Пр. № 12 від 31.05.2018 р.). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17485.
2. Любчук О.К., Луньов В.Є. Психологія розвитку та особистості споживача для сфери туризму: навчальний посібник. Маріуполь: ПДТУ, 2015. 223 с. (ДВНЗ «ПДТУ», Пр. №9 від 25.02.2015р.). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7160.
3. Дзвінчук Д.І., Діденко Н.Г., Любчук О.К., Малімон В.І. Психологія управління: навчальний посібник: рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник (Лист 1. 11 – 4343 від 26.02.2013 р.) - К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. 293 с. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7167.
4. Любчук О.К., Луньов В.Є. Психологія: теорія і практика (робочий зошит з курсу) : навчальний посібник. Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. 250 с. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7161.
5. Lubczuk O., Yarchenko Y. Theoretical background the tourism training programme in a accordance with the requirements post-industrial society. Foresight management formation and transformation adaptive business organizations: International collective monograph Volume 1. Promotion agency «MP Group». 9. Apakidze str. Tbilisi. Georgia. 2017. Р. 66-73. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKE%0bwiooaeRvaDlAhUmwqYKHS_aClcQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fekona.org.ua%2Frepository%2Fdownload%2F429.pdf&usg=AOvVaw1lEJavCRon1JJbIV46CaTP.
6. Olga Lyubchuk, Yuliia Yarchenko. Ukrainian concept of training of competitive specialists in the tourism sphere under conditions of transition to the market of qualification. Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends: International collective monograph / Edited by M.M. Iermoshenko – Doctor of Science in Economics, Professor, President of the International Academy of Information Science, Real Member of New York Academy of Sciences USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2018. 296 p. ISBN 978-099-3409-56-9. DOІ:10.6084/m9.figshare.7814393.v1 P.115-123.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23255.
7. Любчук О.К. Інвестування у професійний розвиток персоналу як складова соціально-економічного розвитку регіону // Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи розвитку регіону: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Шарко М.В. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. 318 с. (15,8 друк. арк.). С. 221-232. URL: http://kntu.net.ua/eng/content/download/58526/348898/file/%D0%9A%D0%B0%D1%84.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20-%202018.pdf.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора. члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
1.Науковий керівник теми НДР «Проблеми та перспективи розвитку туристичних ресурсів Приазов’я» (2016-2021 рр.) державний реєстраційний номер 0116U008761
2. The Member of Editorial Board of International Scientific Periodical Journal «Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools», ISSN 2313-7525, Certificate № 2014-03
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти. інституту. факультету. відділення (наукової установи). філії. кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу. відділу (наукової установи). навчально-методичного управління (відділу). лабораторії. іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу. вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту). відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
Завідувач кафедри туризму ДВНЗ «ПДТУ»
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Офіційний опонент дисертаційної роботи Лагно В.Т. на тему «Механізми державного управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва», представленої на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (25.01.2016 р.)
13) наявність виданих навчально-методичних посібників. посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій. практикумів. методичних вказівок. рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1.Основи туризмознавства: методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Основи туризмознавства» для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» денної форми навчання / уклад. О. К. Любчук. Маріуполь: ПДТУ, 2017. 35 с. 
2.Психологія спілкування та споживача туристичних послуг: методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Психологія спілкування та споживача туристичних послуг» для студентів cпеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання / уклад. О. К. Любчук. Маріуполь: ПДТУ, 2019. 46 с.
3.Менеджмент у туризмі: методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Менеджмент у туризмі» для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» денної форми навчання / уклад. О. К. Любчук. Маріуполь: ПДТУ, 2019. 53 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету. журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком. Проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Керівництво студентським науковим гуртком «Основи наукових досліджень та інновацій в туризмі»
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 
1. 1.Любчук О.К. Детерминанты развития современного международного туризма. Университетская наука-2015 : в 4-х т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2015 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь, 2016. Т. 3. С. 63–64. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10246.
2. 2.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми удосконалення механізму державного управління фаховим потенціалом для сфери туризму. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty : Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktika konferencia (28-29 oktobra 2016). Sladkovicovo, Slovenska republika : Vysoka skola Danubius, 2016. 196 с. С.23-26. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24635/Realita.%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8fpdf.pdf?sequence=1 .
3. 3.Любчук О.К. Туристичні потреби студентської молоді міста Маріуполя. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С. 25 - 28. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25166/1/3.PDF.
4. 4.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Проблема розвитку привабливості туристичних ресурсів міста Маріуполя. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 23-24 березня 2017 року, м. Черкаси: у 2-х томах./Міністерство освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Т.1. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. С.37-40. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5683/1/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%21%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf.
5. 5.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Использование методики по интегративному показателю для оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ,присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп. ] /ред..кол. О.І. Черевко. Харків : ХДУХТ, 2017. 474с. С.133-135. URL:
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19315/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A5%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%A2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA._%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2._3.10.2017.pdf.
6. 6.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Роль туризму в ціннісній соціалізації сучасної молоді. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. – Херсон, 2017. С. 103-104.URL:http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24685/p3-4.pdf?sequence=1
7. 7.Любчук О. К. Туристичні потреби студентської молоді міста Маріуполя. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С.25 -28. 
8. 8.Любчук, О. К. Сучасні туристські ареали України. Университетская наука - 2017 : Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 18–19 мая 2017 г.) : тез. докл. : в 3 т. / ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь, 2017. Т. 3. С. 168–169. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15115.
9. 9.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми розвитку природно-заповідного фонду Донецького регіону. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІІІ Всеукр. Інтернет-конф. (17 травня 2018 р., м. Черкаси). Черкаси : Ю.А.Чабаненко, 2018. 176 с. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/8922/1/internet%20konferentsiya.pdf.
10.Любчук О.К. Сучасні компетентності бакалаврів з туризму відповідно до вимог інформаційного суспільства. Університетська наука-2018: тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конф.: в 3 т. т.3 . ГВУЗ «ПГТУ», 23-24 травня 2018. Мариуполь, ПГТУ, 2018. С. 200-202. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17421/%D0%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A2_3_2018.pdf.
11.Любчук О.К. Сучасні туристські ареали України. Международная научно-техническая конференция «Университетская наука - 2017» : Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 168 - 169. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15115.
12.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Маріуполь фестивальний: багатогранна сучасність. Винний та гастрономічний туризм: поєднання освіти, технологій та бізнесу : збірник матеріалів круглого столу в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» (м. Одеса, 27 вересня 2018 р.). Одеська національна академія харчових технологій. Одеса: Друкарня «Хамелеон К», 2018. 101 с. С.73-74. URL: https://card-file.onaft.edu.ua/bitstream/123456789/5565/1/Vinnyi_turizm_18_Melikh_Napovnennya.pdf.
13.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми підвищення якості фахової підготовки студентів спеціальності «туризм». Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. Полтава: Видавництво ФОП «Мирон», 3-4 жовтня 2018. 146 с. С.136-137. URL: http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/4554/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC__.PDF.
14.Любчук О.К. Психологія розвитку особистості для підготовки фахівців з туризму. Європейські перспективи сенсу життя: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2018 р. / за ред.. В.М.Огаренка, О.В.Покатаєвої, О.І.Трохимець та ін. Запоріжжя, 2018. С. 81-83. URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/_1.10.pdf.
15.Любчук О.К., Крапивина Г.А., Ярченко Ю.В. Распределенные и параллельные базы волонтуризма. Informatization of society: socio-economic, socio-cultural and international aspects: materials of the IX International Scientific Conference of January 15-16, 2019. – Prague. Р. 28-30. – 0,3 д.а. URL: http://sociosphera.com/files/conference/2019/k-01_15_19.pdf.
16.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Особливості управління туристською сферою в Україні. International Multidisciplinary Conference "Science and Technology of the Present Time: Priority Development Direction of Ukraine and Poland" Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018. Т. 1. ISSN 978-9934-571-55-8. Р.51-53.- 0,4 д.а. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8024/1/Glogera_conf_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2018_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20%281%29.pdf.
17.Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Марінова Г. М., Євдокимова Г. М., Гривцова О. М. Соціально-психологічне дослідження підприємницького потенціалу студентів кафедри туризму. International Journal ofIinnovative Technologies in Social Science 5(9), July 2018 Vol. 1. P. 11-14. Warsaw, Poland. URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ijitss0122.pdf.
 18.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми ефективності управлінських кадрів для місцевого самоврядування. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон : ХНТУ, 2019. С. 105-107. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/63256/374569/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%E2%84%96%2010_2019.pdf.
19.Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Ціннісний вимір туристської діяльності в контексті проблем менеджменту. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Херсон : вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. С.14-16. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24686/3-5.pdf?sequence=3 .
20.Любчук О.К., Сахно С.В. Направления развития эффективности маркетинговой деятельности предприятий сферы обслуживания. Міжнародна науково-практична конференція: Економіка та фінанси в умовах глобальних змін: національний та міжнародний дискурс, (Херсон, 28 жовтня 2019 р.).  Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2019. С.17-21. URL: . http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Матр.конференц_МУБіП_-28.10.2019.pdf 
21. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. К проблеме усовершенствования  маркетинговой деятельности предприятий сферы обслуживания. Міжнародна науково-практична конференція: Економіка та фінанси в умовах глобальних змін: національний та міжнародний дискурс, (Херсон, 28 жовтня 2019 р.).  Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2019. С.10-17.  URL: . http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Матр.конференц_МУБіП_-28.10.2019.pdf 
22.Любчук О.К., Сахно С.В., Гривцова О.М. До проблеми перспективного розвитку туристичних ресурсів Донецької області України. The 13th International conference “Science and society” (July 19, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. С.220-225.
 23.Любчук О.К., Сахно С.В. Інноваційні технології в ресторанному бізнесі. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства» (м. Київ, 17 грудня 2019 р.). Київ: , 2019. С. 21-23
24.Любчук О.К., Сахно С.В., Особливості розвитку закладів ресторанного господарства міста Маріуполя на основі моніторингу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2019. ‒ Вип. 52. С. 32-34 URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27137/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2052.pdf.



25.Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Сахно С.В., Евдокімова Г.М., Гривцова О.М. Конкурентоздатність закладів ресторанного бізнесу як готовність до стратегічних змін.  ADVANCES  OF  SCIENCE:  Proceedings  of  articles  the  international  scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 6 December 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 3.3 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019.  С. 187-192.
26.Любчук О.К., Булгакова С., Денисенко Д. Проблема становлення здатності до управління у процесі фахового становлення майбутніх фахівців з туризму. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції: Зб. наук. праць – Переяслав, 2019. Вип.52. С.233-236.URL:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27137/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2052.pdf
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Кафедра туризму ДВНЗ «ПДТУ» входить до складу колективного члена Асоціації процівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю сертифікат № 1 – 19 від 18.12.2019р.,  протокол № 3 засідання Ради Асоціації від 18.12.2019 р.
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Протягом 2017 – 2019 р.р. проводила наукове консультування згідно з Договором №19 від 27.07.2016 р., про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» відповідно до п.15 «Проведення спільних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців (тренінги, майстер-класи,  лекції, семінари, науково-практичні конференції та ін.)»
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
1. Analysis of relation between edging ratio and deformation work done in pre-forming of workpiece by bulk buckling. Volodymyr Kukhar, Elena Balalayeva, Andrii Prysiazhnyi, Oleg Vasylevskyi, Iryna Marchenko. MATEC Web of Conferences. –  2018. – ¬Vol. 178. – P. 02003 (6 p.) Scopus URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201817802003
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Марченко, И. Ф., Енакиев А. В. Когнитивный подход для моделирования и решения слабоформализованных задач. Университетская наука-2016 : в 4 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) ПГТУ. Мариуполь, 2016. Т. 2. С. 154–155; URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10918
2. Марченко І. Ф. Про когнітивний підхід у розвитку прибутку малих підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць. ПДТУ. Маріуполь, 2015. Вип. 29.  С. 377-384. (Серія : Економічні науки). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7798
3.Марченко, И. Ф. Стратегическое управление бизнес-процессами ИТ-службы коммерческого банка. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць  ПДТУ. Маріуполь, 2016. Вип. 31, Т. 2. С. 146–153. (Серія :Економічні науки). URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12519
4. Марченко І.Ф. Оптимізація комерційної діяльності за допомогою інформаційно-аналітичних системи когнітивного характеру. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Випуск № 15. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.          С. 96 -101. URL:
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15867/19.pdf?sequence=1
5. Марченко И. Ф. Моделирование игровых стратегий NO LIMIT HOLDEM (NLH) DOUBLE OR NOTHING (DON) для выявления нарушений правил онлайн гемблинга клиентами. Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: зб.наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019.     Вип. 38. С. 190-198.  URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24449
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
Навчальний посібник:
1.Зюзь В.Н., Кухарь В.В., Балухтина В.В. , Марченко І.Ф. Акватуризм и  основы безопасности,. Мариуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. 270 с. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8557
2. Соціальний захист населення сучасної Україні: проблеми та шляхи їх  вирішення: монографія. Харабет В.В., Марченко І.Ф., Андрющенко А.І., Горбунова-Рубан С.А., Скок Н.С. та інші; за ред.., Марченко І.Ф., Андрющенко А.І., Горбунова-Рубан С.А..  Маріуполь: ДВНЗ « ПДТУ», 2017. 246с. 
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/18016
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”
Міжнародний проект: Міжнародний фонд дослідження освітньої політики. Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. З 09.17 по 05.18 Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
Декан соціально-гуманітарного факультету
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Інформатика: методичний посібник до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів спеціальностей для студентів спеціальностей 242 «Туризм», 035.034 «Філологія. Cловянська мова та літератураи литература», 035.041 «Філологія. Германські мови та література», 231 «Соціальна робота» денної, заочної та прискореної форми навчання / укл. І. Ф. Марченко Маріуполь : ПДТУ, 2019. С 45.
2. Інформаційні технології в туризмі: методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в туризмі» для студентів 242 «Туризм» денної, заочної та прискореної форм навчання / укл.: І. Ф. Марченко, Л. В. Боєцька. Маріуполь : ПДТУ, 2019. С.43.
3. Інформаційні технології в туризмі: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в туризмі» для студентів спеціальності 242 - Туризм всіх форм навчання / уклад.: І. Ф. Марченко, Л. В. Боєцька. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 29 с.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій
1 Марченко І.Ф. Волонтерство - як інноваційна складова в формуванні фахових та суспільних компетентностей майбутніх лідерів. Сучасні міжнародні економічни відносини : драйвери успіху та виклики розвитку : матеріали XVIІI Міжнар. науково-практ. конф. Modern international economic relations: drivers for success and challenges for development (Дніпро, 22–23 березня 2018 р.). Дніпро, 2018. Т. 1. С. 99–103. URL:
https://www.researchgate.net/profile/Igor_Matyushenko/publication/324593791_The_main_drivers_of_the_development_of_scientific_and_innovation_activities_of_the_countries_of_the_world_and_Ukraine_MODERN_INTERNATIONAL_ECONOMIC_RELATIONS_DRIVERS_FOR_SUCCESS_AND_CHALLENGES_FOR_DEV/links/5ad7514eaca272fdaf7ed2ee/The-main-drivers-of-the-development-of-scientific-and-innovation-activities-of-the-countries-of-the-world-and-Ukraine-MODERN-INTERNATIONAL-ECONOMIC-RELATIONS-DRIVERS-FOR-SUCCESS-AND-CHALLENGES-FOR-D.pdf?origin=publication_detail
2 Марченко, І. Ф., Ташкінова О. А. Активізація молодіжного волонтерського руху: досвід прифронтового міста Маріуполя. Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни : міжнародний досвід та українські реалії: зб. матеріалів, доп. Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 28 лютого 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 303–306. URL: http://dsum.edu.ua/upload/doc/konf_ karitas.pdf
3 Марченко І.Ф. Партнерство общества и полиции в условиях реформирования. Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку - 2016. Всеукраїнська науково-практична конференція. (м. Маріуполь,  2016 р.). Маріуполь, 2016. С. 20 – 23.   URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10623
4 Волошин В. С., Марченко І.Ф. Взаємодія Національної поліції України з суспільством на засадах партнерства, як важливий чинник забезпечення порядку та публічної безпеки.Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах : поліція та суспільство - стратегії розвитку і взаємодії : тези доп. Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 18 травня 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 157–160.  URL:
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/19749/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%92%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_2018.pdf 
5 Крилова Н. І., Марченко І. Ф. Із досвіду роботи Приазовського державного технічного університету щодо національно – патріотичного виховання студентської молоді. Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах : поліція та суспільство - стратегії розвитку і взаємодії : тези доп. Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 18 травня 2018 р.). Маріуполь, 2018.        С. 103–107. URL:
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/19749/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%92%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_2018.pdf
6 Марченко I. Ф. Волонтерство як навчально-виховна технологія формування фахових та громадянських компетентностей майбутніх спеціалістів. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – III. Варшава, 2019.  С. 289-299. URL:
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24670
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років
Протягом 2017 – 2019 р.р. проводила наукове консультування згідно з Договором №19 від 27.07.2016 р., про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» відповідно до п.15 «Проведення спільних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців (тренінги, майстер-класи,  лекції, семінари, науково-практичні конференції та ін.)» 

133959 Зюзь 
Володимир 
Миколайович

Завідувач 
кафедри, 
доцент

Фізичне 
виховання Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Зюзь В.М., Балухтіна В.В. Акватуризм и основы безопасности. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2017.  Вип. 02(69). (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_3_10).
2. Зюзь В.М., Балухтіна В.В.  Комплекс «Здоровье. Труд. Отчизна» как фактор укрепления здоровья и патриотического воспитания студентов. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2018. Вип.5(99). (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_5_23).
3. Зюзь В.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка для студентов технических специальностей ПГТУ. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 2(108). (URL http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25285)
4. Зюзь В.М., Бабич Т.М., Балухтіна В.В. Використання смуги перешкод у прикладній фізичній культурі студентів. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. – К.: НПУ  імені  М.П. Драгоманова.  2019. Вип. 5(113). (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_5_16)
5. Зюзь В.М., Бабич Т.М., Балухтіна В.В. Використання кросфіту у прикладній фізичній культурі студентів ПДТУ. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. – К.: НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 9(117). (URL http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26655)
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Зюзь В.М., Балухтіна В.В. Акватуризм и основы безопасности. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2017.  Вип. 02(69). (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_3_10).
2. Зюзь В.М., Балухтіна В.В.  Комплекс «Здоровье. Труд. Отчизна» как фактор укрепления здоровья и патриотического воспитания студентов. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2018. Вип.5(99). (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_5_23).
3. Зюзь В.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка для студентов технических специальностей ПГТУ. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 2(108). (URL http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25285)
4. Зюзь В.М., Бабич Т.М., Балухтіна В.В. Використання смуги перешкод у прикладній фізичній культурі студентів. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. – К.: НПУ  імені  М.П. Драгоманова.  2019. Вип. 5(113). (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_5_16)
5. Зюзь В.М., Бабич Т.М., Балухтіна В.В. Використання кросфіту у прикладній фізичній культурі студентів ПДТУ. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. – К.: НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 9(117). (URL http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26655)
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
1. Зюзь В. Н., Кухарь В. В., Данилова Т. Г., Балухтина В. В. Основы безопасности и спасения на воде: учебное пособие. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ»,  2014.  -  292 с. (URL:  http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6864)
2. Зюзь В. Н., Кухарь В. В., Марченко И. Ф., Балухтина В. В. Акватуризм и основы безопасности: учебное пособие. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015, - 270 с. (URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8557)
3. Зюзь В.Н., Бабич Т.М., Балухтина В.В. ; учебное пособие.  Использование средств прикладной физической культуры в патриотическом воспитании молодежи; учебное пособие.   Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ»,, 2017. – 259 с. (URL:  http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13681)
4. Зюзь В.М., Бойко С.А., Камельков Є.І., Макєєв А.В. Снукер. Особливості гри: практичний порадник з методики тренування для студ. вузів / під заг. ред. доц. В. М. Зюзя. – Маріуполь: ГВУЗ «ПДТУ», 2017. – 271 с.  (URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/16562)
5. Зюзь В.Н., Бабич Т.М., Балухтина В.В. Використання смуги перешкод у прикладній фізичній культурі», ГВУЗ «Приазовский государственный технический університет:  навчальний посібник. Мариуполь: ГВУЗ «ПДТУ», 2019 г. – 179 с. (URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22704) 15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Зюзь В.М., Балухтіна В.В. Фізична культура як засіб соціальної адаптації студентів ПДТУ. Науковий часопис НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2014. Вип. 3. (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_3_10)
2. Зюзь В.Н., Балухтина В.В. Совершенствование подготовки спасателей на воде. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2014. Вип. 9. (URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_9_19) 
3. Зюзь В.М., Балухтіна В.В. Аспекты профессиональной підготовки туристов-водников. Науковий часопис   НПУ імені  М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. НПУ  імені  М.П. Драгоманова. 2016. Вип. 02(69). (URL http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19744).
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років
Спортивно-організаційна та консультативна робота в рамках співробітництва ДВНЗ «ПДТУ» з «Метінвест-Промсервіс»; надання спортивної бази для проведення тренувань

135792 Ярченко Юлія 
Віталіївна

Доцент Географія 
туризму 
(Географія 
туризму)

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Проблема розвитку ринку кваліфікацій для туристичної індустрії в Україні.  Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць .  ДВНЗ «ПДТУ».  Маріуполь, 2017.  Вип. 34.  С. 127–135.  (Серія: Економічні науки) Index Copernicus. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15138/ВІСНИК%20ЭН%2034.pdf 
2. Ярченко Ю.В., Любчук О.К.. Марінова Г. М., Євдокимова Г. М., Гривцова О. М.. Соціально-психологічне дослідження підприємницького потенціалу студентів кафедри туризму. International Journal ofIinnovative Technologies in Social Science 5(9), July 2018 Vol. 1. - Warsaw, Poland. -  С. 11-14 - DOI :https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss. Index Copernicus. URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ijitss0122.pdf.
3. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Менеджмент гостинності як інструментальна складова механізму державного управління сферою туризму. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. 2019. Вип.11. С. 98-101. DOI https://doi.org/10.32843/2663-52402019-11-15 Index Copernicus URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/17.pdf.
4. Yarchenko Yu. & Liubchuk O. The issue of developing hospitality as a component of entrepreneurial potential for the tourism industry of Ukraine  Management and entrepreneurship: trends of development. Electronic scientific journal. Issue 2 (08) 2019. – Р. 104-112. DOI https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-2/08-09. Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, CrossRef, WorldCat). URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/119/93 
5. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Кадрова складова ресурсного механізму державного управління неперервною підготовкою фахівців в контексті атрибутивного підходу. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. №2 (66). С.92-96. Index Copernicus. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/17.pdf.
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14. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Использование методики по интегративному показателю для оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ,присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп. ] /ред..кол. О.І. Черевко. Харків : ХДУХТ, 2017. 474 с. С.133-135. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1918/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
15. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Туристичні потреби студентської молоді міста  Маріуполя. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С.25-28. URL: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000016-426ba43658/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2030.pdf
16. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. До проблеми удосконалення механізму державного управління фаховим потенціалом для сфери туризму. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty : Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktika konferencia (28-29 oktobra 2016). Sladkovicovo, Slovenska republika : Vysoka skola Danubius, 2016. С.23-26. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24635/Realita.%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8fpdf.pdf?sequence=1
17. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Проблема розвитку привабливості  туристичних ресурсів міста  Маріуполя. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 березня 2017 року, м. Черкаси: у 2-х томах. / Міністерство освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Т.1. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. - С.37-40. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24665/p19-21.pdf?sequence=1
18. Ярченко Ю.В., Любчук О.К.  Проблема подготовки конкурентных специалистов в качестве социальных инноваторов.  Forsight-management:best world practice of development and integration of education, science and business: Materials I Interneational Scientifie and Practical Conference.  Kherson:Publishing house Vyshemyrskyi V. S., 2017. С. 23-27. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24663/p24-28.pdf?sequence=3
19. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Неперервність освіти як головний стратегічний чинник українського суспільства. Вища юридична освіта : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року).  Маріуполь, 2018.  С. 166-171. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24664/%d0%92%d0%b8%d1%89%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%202018.pdf?sequence=1
20. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. До проблеми ефективності управлінських кадрів для місцевого самоврядування. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон : ХНТУ, 2019. С. 105-107. URL: URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/63256/374569/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%E2%84%96%2010_2019.pdf
21. Ярченко Ю.В., Любчук О.К. Ціннісний вимір туристської діяльності в контексті проблем менеджменту. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Херсон : вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. С.14-16. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/24686/3-5.pdf?sequence=3



16) Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Кафедра туризму ДВНЗ «ПДТУ» входить до складу колективного члена Асоціації процівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю сертифікат № 1 – 19 від 18.12.2019р.,  протокол № 3 засідання Ради Асоціації від 18.12.2019 р.
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Протягом 2017 – 2019 р.р. проводила наукове консультування згідно з Договором №19 від 27.07.2016 р., про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» відповідно до п.15 «Проведення спільних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців (тренінги, майстер-класи,  лекції, семінари, науково-практичні конференції та ін.)»

235545 Білоус-
Сергєєва 
Світлана 
Олександрівна

Доцент Економічна 
теорія

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Білоус-Сергєєва С. О. Формування підприємницької культури. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 32, Т. 1. С. 233-239. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13139 Index Copernicus
2. Білоус-Сергєєва С. О.  Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2016. Вип. 14. С. 203-208. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13534 
3. Білоус-Сергєєва С. О., Сорокіна Л. С. Право промышленной собственности. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 15. С. 282-287. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15990 Index Copernicus
4. Білоус-Сергєєва С. О.  Інноваційний розвиток підприємництва та його потенціал. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 34. С. 318-324. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/16252 
5. Білоус-Сергєєва С. О., Сорокіна Л. С. История возникновения понятия промышленной собственности. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 16. С. 342-349. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19750 Index Copernicus
6. Білоус-Сергєєва С. О. Роль управління якістю у концепції «Lean Production» та проблеми її впровадження на вітчизняних виробництвах. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 35. С. 77-83. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22591 Index Copernicus
7. Білоус-Сергєєва С.О. Впровадження системи загального управління якістю (ТQМ) на фармацевтичних підприємствах. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. Вип. 17. С. 182-187. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22414 
8. Svitlana Bilous-Sergieieva, Olena Khadzhynova, Maryna Kravchenko, Svitlana Sivitska Peculiarities of Production Programs Planning in the Enterprises Network. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, No 4.8. P. 448-453. URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27287 Scopus
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України :
1. Білоус-Сергєєва С. О. Основи філософії технічної творчості. Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки. 2015. Вип. 29. С. 385-388. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7803 
2. Білоус-Сергєєва С. О. Формування підприємницької культури. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 32, Т. 1. С. 233-239. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13139 
3. Білоус-Сергєєва С. О.  Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2016. – Вип. 14. С. 203-208. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13534
4. Білоус-Сергєєва С. О., Сорокіна Л. С. Право промышленной собственности. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 15. – С. 282-287. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15990 
5. Білоус-Сергєєва С. О.  Інноваційний розвиток підприємництва та його потенціал. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 34. С. 318-324. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/16252 
6. Білоус-Сергєєва С. О., Сорокіна Л. С. История возникновения понятия промышленной собственности. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. – Вип. 16. С. 342-349. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19750 
7. Білоус-Сергєєва С. О. Роль управління якістю у концепції «Lean Production» та проблеми її впровадження на вітчизняних виробництвах. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 35. С. 77-83. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22591 
8. Білоус-Сергєєва С.О. Впровадження системи загального управління якістю (ТQМ) на фармацевтичних підприємствах. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. Вип. 17. С. 182-187. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22414 
9. Білоус-Сергєєва С. О. Маштакова О. Г. Дослідження «жорстких» та «м’яких» підходів загального управління якістю. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. Вип. 18. С. 136-142. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23506 
8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
Член редакційної колігії збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», ДВНЗ «ПДТУ», входить до переліку ВАК та міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. О., Капранова Л. Г. Основи економічної теорії: методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 29 с.
2. Економічна теорія: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад.: Л. Г. Капранова, М. С. Кравченко, С. О. Білоус-Сергєєва, Ю. І. Мацкевич, Л. Ш. Маматова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 44 с.
3. Економічна теорія: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / Л. Г. Капранова, С. О. Білоус-Сергєєва, М. С. Кравченко, Ю. І. Мацкевич, Л. Ш. Маматова – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 21 с.
15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Білоус-Сергєєва С. О. Складові аспекти інтелектуального капіталу. Университетская наука-2015: тезисы докл. Международной научно-технич. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2015 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 24-26. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. О.  Ринок нелегального програмного забезпечення. Университетская наука – 2017: тезисы докл. Международной научно-технич. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 18-20. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. О.  Програмне забезпечення як інтелектуальний товар. Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Маріуполь, 25-26 травня, 2017 р.). Маріуполь: Вид-во ДВНЗ «ПДТУ», 2017. С. 55-57. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. О. Інтелектуальна власність як умова збереження творчої діяльності. Университетская наука – 2018: тезисы докл. Международной научно-технич. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 30-32. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. О. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві. Університетська наука – 2019: тези доп. Міжнародної наук.-техніч. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р.). \\Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 105-107. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. О. Політика проктеціонізму при вирішенні проблем підприємництва. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. ( Маріуполь, 14-15 листопада 2019 р.). Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. С. 213-215. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24130 

229696 Крапівіна  
Галина  
Олексіївна

Доцент Статистика в 
туризмі

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Крапівіна Г.О. Оцінка вільного часу населення як основного ресурсу туризму (на прикладі м. Маріуполь). Вісник Приазовського державного технічного університету, Серія: Економічні науки: наук журнал, №1. Маріуполь, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2018. Вип.34. С. 256-263. Index Copernicus. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_35_11
2. Крапівіна Г.О. Моделювання туризму як зайнятість населення в сучасних умовах. Вісник економічної науки України: наук. журнал, №1(34). Київ, 2018. С. 60-70. Index Copernicus. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/ 139949
3. Крапівіна Г.О. Волонтерство та волонтуризм: нестандартні форми зайнятості в туризмі. Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. К.: Старобільск: №2(52), 2018. С.180-191. Index Copernicus. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 140912/27-Krapivina.pdf?sequence=1
4. Крапівіна Г.О. Нестандартні форми зайнятості: світовий досвід розвитку (на прикладі волонтерства та волонтуризму). Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. №3(57), 2019. С.176-181. Index Copernicus. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161155/21-Krapivina.pdf? sequence=1
5. Крапівіна Г.О. Вільний час населення як інструмент впровадження корпоративної соціальної відповідальності (на прикладі м. Маріуполь). Економічний вісник Донбасу: наук. журнал.  К.: Старобільск: №1(55), 2019. С.43-49. Index Copernicus. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151389
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України :
1 Крапівіна Г.О. Оцінка вільного часу населення як основного ресурсу туризму (на прикладі м. Маріуполь). Вісник Приазовського державного технічного університету, Серія: Економічні науки: наук журнал, №1. Маріуполь, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2018. Вип.34. С. 256-263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_35_11
2. Крапівіна Г.О. Моделювання туризму як зайнятість населення в сучасних умовах. Вісник економічної науки України: наук. журнал, №1(34). Київ, 2018. 246 с. С. 60-70. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/ 139949
3. Крапівіна Г.О. Волонтерство та волонтуризм: нестандартні форми зайнятості в туризмі. Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. К.: Старобільск: №2(52), 2018. С.180-191. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 140912/27-Krapivina.pdf?sequence=1
4. Крапівіна Г.О. Нестандартні форми зайнятості: світовий досвід розвитку (на прикладі волонтерства та волонтуризму). Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. №3(57), 2019. С.176-181. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161155/21-Кrapivina.pdf? sequence=1
5. Крапівіна Г.О. Дефініції детермінант нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці (на прикладі волонтерства та волонтуризму). Економіка та держава. Серія: Державне управління. 2019. №3. С. 44-50. – URL: https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/10/zhurnal-3-2019.pdf
6. Крапівіна Г. О. Оцінка вільного часу населення як основного ресурсу туризму (на прикладі м. Маріуполь). Вісник Приазовського державного технічного університету, Серія: Економічні науки. Маріуполь, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»», 2018. Вип.35. С. 58-69. – URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/22589/9_Galina%20Krapivina.pdf?sequence=1
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
1.Крапівіна Г.О. Міжкультурні комунікації в туризмі. Навч. посібник Маріуполь. ПДТУ. 2019. 198 с. – URL: http://umm.pstu.edu/ handle/123456789/18017
2.Крапівіна Г.О. Доцільність удосконалення механізмів державного регулювання запозиченою працею нестандартних форм зайнятості. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва. За ред. Денисенка М.П. Монографія. КНУТД. Київ, «ДКС центр». 2019. С.53-70. URL: eir.pstu.edu/handle/123456789/24741
3.Krapivina G. Сzaswopnypopuacjijakonarzedzierealizacji CSR (naprzykladzieMariupolu)/ Cslowiek – Spoleczenstno – Gospodarka. ZielonaGora. Monografy 2018. 286 p. Р. 89-107.
13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1.Міжкультурні комунікації в туризмі: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Міжкультурні комунікації в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання / уклад. Г. О. Крапівіна. Маріуполь : ПДТУ, 2018. 36 с. 
2.Спеціалізований туризм (спортивний туризм та організація спортивних заходів): методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Спеціалізований туризм (спортивний туризм та організація спортивних заходів)» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання / уклад. Г. О. Крапівіна. Маріуполь : ПДТУ, 2018. 40 с
3.Статистика в туризмі: методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Статистика в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання / уклад. Г. О. Крапівіна. Маріуполь : ПДТУ, 2018. 30 с.
14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнскього конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою:
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Міжкультурні комунікації в туризмі»
15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1.Крапівіна Г.О.  Сучасні можливості паломницького туризму в Україні (на прикладі Донецького Приазов’я). Європейські перспективи сенсу життя: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, Приватний класичний університет, 11.05.2018. – Запоріжжя, Приватний класичний університет, 2018. С. 296-301. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24712
2.Крапівіна Г.О. Орієнтири управління розвитком в туризмі: оцінка вільного часу населення (на прикладі м. Маріуполь). Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Київ, КНУТД, 12.04.2018. Київ, КНУТД, 2018. С. 184-188. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24719
3.Крапівіна Г.О. Туризм як зайнятість населення в сучасних умовах. Університетська наука-2017: тези Міжнар. наук.-техн. конф.: в 3 т. т.3 / ГВУЗ «ПГТУ», 23-24.05. 2018. Маріуполь, ПДТУ, 2018. С. 215-219. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17807
4. Крапівіна Г.О., Беркут А.В. Виробнича практика студентів-туристів в Польщі: акультурація як взаємодія культур. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Соціальна робота та публічне адміністрування». Вип. 2. Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т». 2018. С. 32-39. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/20503
5.Крапівіна Г.О., Тонконог Є.В. Екскурсійні можливості лівого берега Маріуполя. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Зб. наук. праці міжнар. інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 42, С. 67-72. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24720
6.Крапівіна Г.О., Іванов В.А. Соціальний туризм та його залучення в діяльність ДВНЗ «ПДТУ» (на прикладі паломницького туру Приазов’ям Донецької області). Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Соціальна робота та публічне адміністрування». Вип. 1. Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т». 2018. С. 31-39. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19643
7.Крапівіна Г.О., Любчук О.К., Ярченко Ю.В. До проблеми розвитку туризму в Україні в контексті теоретико-емпіричних підходів. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedingsofarteclestheinternationalscientificconference/ CzechRepublic, KarlovyVary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019 [Electronicresource] – Electron.txt.d  - CzechRepublic? KarlovyVary: SklenenyMistek- Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019/ ISBN 978-80-7534-078-8. C. 148-152. URL:http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24692
8.Крапівіна Г.О., Борецька Н.П., Зарубіжний досвід державної політики детінізації зайнятості (на прикладі НФЗ «волонтерство» та «волонтуризм». Матеріали доповідей та тез круглого столу. 19.09.2019. К.:ІПК ДСЗУ, 2019.  С.66-73. URL:http://eir.pstu.edu/handle/ 123456789/24708
9. Крапивина Г.А., Ярченко Ю.В., Любчук О.К., Распределенные и параллельные базі волонтуризма. Information of society: socio-economic, socio-cultural and international aspects: materials of the IX international scientific confere of January 15-16, 2019. Praque. P. 28-30. URL: http://sociospera.com/files/conference/2019/k_01_15_19.pdf
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Кафедра туризму ДВНЗ «ПДТУ» входить до складу колективного члена Асоціації процівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю сертифікат № 1 – 19 від 18.12.2019р.,  протокол № 3 засідання Ради Асоціації від 18.12.2019 р.
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Протягом 2018-2019 рр. проводила наукове консультування згідно з договором «19 від 27.07.2016 р., про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» відповідно до п.15 «Проведення спільних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців (тренінги, майстер-класи, лекції, семінари, науково-практичні конференції та ін.)».
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Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
1. Gonchar V. Dmytryshyn B., Zhovnovach R., Levchenko O., Malakhovskyi Y.Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi: 10.21511 ppm.16(2).2018.32   Scopus 
URL: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-282/practical-aspects-of-assessing-the-efficiency-of-the-modern-system-of-public-procurement-in-ukraine
2. Gonchar V., Khadzhynova O.,  Kalinin O. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. C. 421-431   IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science;
URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/313/pdf
3. Гончар В. В. Мальцев М. М.   Диверсифікація промислових підприємства як напрямок стратегічного розвитку   Збірник «Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, 2018. Вип. 35. С. 176-181   Index Copernicus;
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22637
5. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. Вип. 30. С.333-341  Index Copernicus 
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12688
6. Gonchar V. Marketing aspects of steady growth business strategy   V. Gonchar, О. Kalinin    Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135   РИНЦ, GoogleScholar
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/87393576.pdf
7. Гончар В.В. Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства   В.В. Гончар,  М.М. Мальцев     Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 32. С. 4-11  Index Copernicus
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12688
8. Gonchar V. Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise’s sustainable development   V. V. Gonchar, M. V. Uzun    Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наукових праць   ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2016. Вип. 31. С. 272–279.  Index Copernicus;
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12403
9. Гончар В.В. Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг   В.В. Гончар,  О. О. Вакуленко    Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 15.  C. 24 - 30    Index Copernicus;
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15810
10. Гончар В.В. Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу   В.В. Гончар,  О. І. Бібік    Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 15.  C. 117 - 122   Index Copernicus;
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15873
11. Гончар В.В. Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства   В.В. Гончар    Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 33. С.101 - 108   Index Copernicus
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15774
12. Гончар В.В. Дослідження загроз та ризиків економічної безпеки України   Гончар В.В., Бурак П.В.    Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. Вип. 17.  C. 117 - 123   Index Copernicus;
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22387
13. Gonchar V.V. Competitiveness effect of sharing economy. World and Ukrainian Realities  Gonchar V.V, Gorokhova T.V, Kalinin O.V    Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». Суми,2018. Вип.№2. С. 59-69   Index Copernicus
URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_37/VICTORIYA_V_GONCHAR_TETIANA_V_GOROKHOVA_OLEKSANDR_V_KALININCompetitiveness_Effect_of_Sharing_Economy_World_and_Ukrainian_.pdf
14. Гончар В.В. Методологія інформаційного забезпечення процесів управління промисловим підприємством   В.В. Гончар, І. Ю. Якименко    Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018.  Вип.18. С.12-20   Index Copernicus
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23475
15. Гончар В.В. Інформаційне забезпечення процесів управління промислових підприємств: шляхи та перспективи розвитку   В.В. Гончар, Ж. Симанавичене    Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : Серія: Економічні науки: Зб. наук.праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. 2018. – С.177-184   Index Copernicus
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23339
16. Gonchar V. V. Segmentation and positioning in the marketing practice of the company    V.V. Gonchar, T. V. Gorokhova, А. А. Ponomarenko    Modern Economic Research. - Bratislava, Slovakia: EU and BRDMI, 2019. Vol. 1 (1). Р. 39-53   Index Copernicus
URL:
17. Гончар, В. В. Резерви ефективності функціонування транспортної системи гірничо-збагачувальних комбінатів / В. В. Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: збірник наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 16. – С. 119–124 Index Copernicus
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19633
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Гончар В. В. Потенціал та внутрішні економічні резерви державних збиткових вугледобувних підприємств   В. В. Гончар    Економіка і управління: науковий журнал. - Київ , 2017. –Вип.4(76). С. 76-83.
URL: https://e-u.in.ua/journal/772.pdf
2. Гончар В.В. Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку   Л. М. Філіпішина, В. В. Гончар    Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017. № 11. 
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6279
3. Гончар, В. В. Розробка програми сталого економічного розвитку на основі групування  промислових підприємств / В. В. Гончар, Л. М. Філіпішина // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 4 (09). – С. 102–106. –
URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/9_2017/49.pdf  
4. Гончар В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування   В. В. Гончар    Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб. наук.праць, вип.2 (12). Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2015 с.68-74
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8763
5. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетинговой стратегії розвитку підприємства   В.В. Гончар    Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : Зб. наук. пр. Маріуполь : ПДТУ, 2015. –Вип. 30. С. 333 - 341.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12688
6. Гончар В. В. Оцінка впливу детермінант зовнішнього середовища на конкурентоспроможність металургійних підприємств / В. В. Гончар, І. Ю. Якименко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 32, Т. 1. – С. 251–257. – (Серія : Економічні науки).
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13146
7. Гончар В. В. Формування механізму стратегічного контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств / В. В. Гончар, А. А. Куровська // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 29. – С. 228-236. – (Серія : Економічні науки).
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7773
8. Гончар. В. В. Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у кризовий період / В. В. Гончар, Н. О. Обухова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2, Т. 3. – С. 133–140.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12453
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії



1. Гончар В.В. Еколого-економічна складова стратегії сталого розвитку промислового підприємства   В.В. Гончар, Л. М. Філіпішина    Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах Т.2  Нац.металург.академія України; за заг. ред. Л.М.Савчук Л.М., Бандоріної . Дніпро:  Пороги, 2017. С.96-112
URL: http://azarova.vk.vntu.edu.ua/file/3b667729cac91bdb97c5600e35502f3c.pdf
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
Підготовлено  кандидати наук: Калінін О. В., захист дисертації 2013 р. за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління формуванням фінансового капіталу об’єднань промислових підприємств», ДК № 014123, 31 травня 2013 р.
Консультування здобувача ступеня доктора наук Філіпішина Л. М., захист дисертації 2018 р. за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств» 
ДД 007710 від 23.10.2018 р.
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН
робота у складі експертної комісії з акредитації спеціальності «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. Каразіна  (2017 р.). 
Наказ МОН України № 851-А від 01 червня 2017року.;
голова експертної комісії з акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» Центральноукраїнського національного технічного університету (2018 р.) 
Наказ МОН України № 274-л від 22 березня 2018 року;
робота у складі експертної комісії з акредитації спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Бізнес-адміністрування» у Полтавський державній аграрній академії (2018 р.) 
Наказ МОН України № 1528-л від 16 жовтня 2018 року;
робота у складі експертної комісії з акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» у Київському національному університеті технології та дизайну (2018 р.) 
Наказ МОН України № 2676-л від 07 грудня 2018 року.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання
Науковий керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924);  «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747); «Проблеми розвитку маркетингу та бізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державної реєстрації 0117U007300); «Формування стратегії сталого економічного
розвитку: маркетинговий аспект» (2018-2019 рр., номер державної реєстрації 0118U006928). 
Співвиконавець держбюджетних тем: “Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U008360); “Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782)
Виконання функцій члена редакційної колегії  наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Вісник ПДТУ: Серія Економічні науки)
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”
керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (ІІІ місце- 2015 р. студентка Дівак В.,  ІІІ місце- 2017 р. студентка Бібік О., ІІІ місце- 2019 р. студентка Папуш Г. ); 
керівництво дослідницької роботи III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук (ІІ місце 2014 р., Пономаренко А., учениця Маріупольського технічного 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти інституту факультету відділення (наукової установи)  філії кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу відділу (наукової установи) навчально-методичного управління (відділу)  лабораторії  іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)  відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
з 2014 р. завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування;
2016-2017 н. р. заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)
Член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Ащеулової О. М. за темою «Формування внутрішніх економічних резервів вугледобувних підприємств», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2018 р.у спеціалізованій вченій раді Д 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет»
URL: https://e-u.in.ua/userfiles/files/118/34/vidguk-of-oponenta-gonchar-v-v-po-disertaciyi-ascheulovoyi-o-m.pdf
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Баланович А. М. за темою «Обґрунтування стратегій розвитку промислового підприємства на основі ринкових тенденцій», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Захист 2018 р у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 у ХНЕУ
URL: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Balanovych-A.M.-Vidguk-oficiynogo-oponenta-1-Vchena-rada-D-64.055.01-2018.pdf
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Щербак А. М. за темою «Оцінювання інформаційних процесів управління промисловим піжприємством», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Захист 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 у ХНЕУ
URL: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Shcherbak-A.M.-Vidguk-oficiynogo-oponenta-1-Vchena-rada-D-64.055.01-2019.pdf
13) наявність виданих навчально-методичних посібників посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій практикумів методичних вказівок рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Маркетинг : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» Маріуполь : ПДТУ, 2015. 25 с.
2. Маркетинг: методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» очної форми навчання Маріуполь : ПДТУ, 2016. − 73 с.
3. Маркетинг: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання  Маріуполь : ПДТУ, 2016. 27 с.
15) наявність науково-популярних та або консультаційних (дорадчих) та або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій
1. Gonchar V. Analysis of the marketing management influence on the investment attractiveness of industrial enterprises   V. Gonchar, O. Kalinin    Сборник доклади  международна научнопрактическа конференция „съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се европа“ четвърта национална студентска научна конференция „финансиада‘2017“ 7- 8 април 2017 Г., 2017, с. 570-576.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12946
2. Гончар В.В. Кон'юнктура світового ринку в системі міжнародних маркетингових досліджень   В.В. Гончар. Университетская наука 2015: Международная научно техническая конференция, г. Мариуполь: ПГТУ, 2015. С. 29. 
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7130
3. Гончар В.В. Дослідження методів здійснення стратегічних змін на підприємствах   В.В.Гончар   Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» матеріали доповідей м.Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С. 59-61
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13699
4. Gonchar V. V. Types, variables and approaches to the market segmentation in the modern world   V. V. Gonchar    Університетська наука - 2019 : тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р): в 4 т. Т. 3: факультети: транспортних технологій, економічний   ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь: ПДТУ, 2019. C. 144
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23223
5. Гончар, В. В. Маркетингові інтернет-комунікації для бізнесу / В. В. Гончар // Университетская наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23–24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2018. – Т. 3. – С. 81–83.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17660
6. Гончар В. В. Бізнес-моделі сталого розвитку   В. В. Гончар    Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь 14-15 листопада 2019 р.)   ДВНЗ «ПДТУ» ; редкол. О. В. Хаджинова [та ін.]. Маріуполь : ПДТУ, 2019 С. 4-7.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23968
7. Гончар В. В., Папуш Г. О. Фактори конкурентної переваги підприємства на ринку. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь 14-15 листопада 2019 р.)   ДВНЗ «ПДТУ» ; редкол. О. В. Хаджинова [та ін.]. Маріуполь : ПДТУ, 2019 С. 28-32.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23995
8. Цибуліна, В. С. Маркетинг в управлінні збутової діяльності підприемства / В. С. Цибуліна, О. Ф. Куйда, В. В. Гончар // Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств України : Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 12 січня 2018 р.) : тези доп. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2018. – С. 70–73.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/16445
9. Гончар, В. В. Екологічна безпека підприємства / В. В. Гончар, І. О. Коростова // Университетская наука - 2017 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь, 2017. – Т. 3. – С. 43–44.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/14922
10. Гончар, В. В. Стратегічний розвиток портової галузі / В. В. Гончар // Университетская наука - 2017 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь, 2017. – Т. 3. – С. 40–42.
URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/14919

15992 Лазаренко 
Лариса 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
доцент

Іноземна 
мова

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Лазаренко Л. М. Обґрунтування змісту  й структури іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. 2019. Вип. 18. Т 3. С. 56 59. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/18/part_3/13.pdf
2. Лазаренко Л. М., Мараховська Н. В. Педагогічний тренінг «PeerObservation» як спосіб професійної самореалізації викладача іноземної мови. Педагогічні науки: Зб. наук. праць Херсонського державного університету. 2019. Вип. LXXXVI (86). С. 276 279. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-86-53
3. Лазаренко Л. М. Теоретико-методологічні засади створення сприятливого освітнього середовища для опанування англійською мовою студентами технічних спеціальностей. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. LXXXI (81). Т. 2. С. 149 153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(2)__34
4. Лазаренко Л. М. Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі формування професійної іншомовної компетентності бакалаврів. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 3 (158). С. 63 68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_3_14
5. Лазаренко Л. М., Барабаш  І. В.  Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. Одеса, 2017. Вип. 31. Т. 2. С. 154 157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_31(2)__47
6. Лазаренко Л. Н., Барабаш И. В. Влияние интерактивных методов на изучение иностранных языков. Язык и культура: научное издание. К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. Вип. 19. Т III (183). С. 388 394. URL: https://burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/183.pdf
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
1. Михно Н. А., Лазаренко Л. Н. Пособие по фонетике английского языка : учебное пособие. Мариуполь: ПГТУ, 2016. 108 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9698
2. Михно Н. А., Лазаренко Л. Н  Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения = Railway Transportation. English for specific purposes : учеб. пособ. Мариуполь : ПДТУ, 2015. 115 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297
3. Васильева Т. И., Лазаренко Л. Н. Английский язык : учебное пособие для студентов направления подготовки «Экономика предприятий». Мариуполь: ПГТУ, 2014. 221 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2517
4. Міхно Н. А., Лазаренко Л. М., Висоцька Г. В. The Explosion: навчальний посібник. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 135 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання
Керівник  наукових тем: «Шляхи подолання комунікативних бар’єрів при викладанні іноземних мов студентам немовних спеціальностей» (2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 01144004898); «Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи при навчанні іноземним мовам в технічному ДВНЗ» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115И004938); «Підвищення мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою на немовних спеціальностях» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008759); «Активізація мовної діяльності у
студентів технічних ВНЗ при оволодінні іноземної мови» (2017-2018 р., номер державної реєстрації роботи: 0117U007308); «Формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей» (2018-2019 р., номер державної реєстрації роботи:  0118U006901).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
Завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (з 1995 р. по теперішній час).
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Лазаренко Л. М. Іноземна мова фахового спрямування: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова фахового спрямування» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. Маріуполь: ПДТУ, 2019. 71 с. 
2. Лазаренко Л. М. Іноземна мова. Market Economy: методичні вказівки до аудиторної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1 3 курсів усіх спеціальностей. Частина 1. Маріуполь: ПДТУ, 2018. 35 с. 
3. Лазаренко Л. М. Іноземна мова. Market Economy: методичні вказівки до аудиторної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1 3 курсів усіх спеціальностей всіх форм навчання. Частина 2. Маріуполь: ПДТУ, 2018. 40 с.

72403 Бессонова 
Світлана 
Іванівна

В.о.професора Облік і аудит Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
1). наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,  зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН:
1. V. Voloshin, N. Belopolsky, S. Bessonova . Risks at Crypto-Currency Flow at International Financial Markets / International Journal of Engineering & Technology, 2018. –Vol. 7. – № 4.8. – Р. 566-569.  DOI: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27307 Scopus
2. D. Solokha,   M. Makarenko, S. Bessonova . Features of  Business Administration at different stages of Enterprise Life Cycle.  International Journal of Engineering & Technology, 2018.  Vol. 7. № 4.8 (DOI: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27307  Scopus
3. L. Filipishyna, S. Bessonova, G. Venckeviciute. Integral assessment of developmental stability: cases of Lithuania and Ukraine. The International Journal Entrepreneurship and sustainability, 2018. 6(1). С. 87-99. DOI: https://jssidoi.org/jesi/issue/21 Scopus, Web of Science
4. D. Solokha, M. Makarenko, S. Bessonova, L. Sotnichenko, A. Kravchenko. JUSTIFICATION OF BUSINESS ENTITIES DEVELOPMENT BASED ON INNOVATIVE PRINCIPLES. Academy of Strategic Management Journal , 2018. Vol. 17. Issue 5.  DOI: https://www.abacademies.org/journals/month-october-year-2018-vol-17-issue-5-journal-asmj-past-issue.html Scopus, Web of Science
5. I. Mayorova, S. Bessonova, O. Klenin. Interaction and links of  technologies life cycle and life cycle of innovations of an industrial. Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами  MDSMES-2019: VII Міжнародна наук.-практ. конф. http://mdsmes.nung.edu.ua  / 24-25 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ, с. Поляниця (ТК Буковель), 2019. C. 243 - 248.  DOI: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919223 Scopus
2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Бессонова С.І. Дослідження діяльності та проблем металургійних підприємств в умовах енергозбереження. Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб.наук.праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2015. Вип. 30. С. 113-122. DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8057  Index Copernicus
2. Бессонова С. И. Анализ привлечения инвестиций в энергоэффективность промышленных предприятий. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. Маріуполь, 2014. Вип. 27. С. 27-35. – DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6782 Index Copernicus
3. Бессонова С.І. Інноваційна складова розвитку автомобілебудування в Україні. Вісник Приазовського технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. № 31. С. 326-334. DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12425 Index Copernicus
4. Бессонова С.И. Современное состояние и перспективы инвестирования морских портов Украины. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 15. С. 168-171. DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15917  Index Copernicus
5. Бессонова С.І., Бессонова А.В. Аналіз вітчизняного страхового ринку. Мукачівський державний університет. Журнал «Економіка та суспільство», 2017. Вип. 9. С. 957-960. DOI: www.economyandsociety.in.ua
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Бессонова С.І. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів;  М-во освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т. - Маріуполь : ПДТУ, 2016. 235 с. DOI: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8226
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
підготовлено 3 кандидати наук, з них: Козлова В.Я. ДК 007756 від 26.06.2012, останній:  Бондарук Юлія Василівна ДК 042754 від 26.06.2017 р.) 
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Проблемні аспекти обліку, аналізу та оподаткування енергозберігаючих та екологічних інновацій» (№ держреєстрації 0114U004885, 2015 р.); «Управління, облік і аналіз інноваційних розробок на промислових підприємствах» (№ держреєстрації 0115U004920, 2016 р.); «Реформування економіки та освіти: досвід ЄС та перспективи України» (№ держреєстрації 0116U008742, 2017 р.); «Сучасні методи управління підприємством» (№ держреєстрації 0117U007294? 2018 р.); «Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в сучасних умовах» (№
держреєстрації 0118U006930? 2019 р.).
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1. Облік у галузях національного господарства: курс лекцій з дисципліни «Облік у галузях національного господарства» для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання / уклад. С. І. Бессонова. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 178 с. 
2. Облік у галузях національного господарства: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Облік у галузях національного господарства» для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання / уклад.: С. І. Бессонова. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 19 с. 
3.Облік у галузях національного господарства: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у галузях національного господарства» для студентів всіх напрямів підготовки усіх форм навчання / уклад. С. І. Бессонова. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 13 с.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Член міської громадської організації «Бухгалтерський клуб»
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
 Курси бухгалтерського обліку для бухгалтерів та голів ОСББ (2016-2018 рр)

73614 Монін 
Володимир 
Львович

Доцент Основи 
екології

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення:
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Монин В.Л.Показатели, определяющие качество водопроводной воды в городе Мариуполе (Северное Приазовье). Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІІІ міжнародної конференції (Харків, 5-9 вересня 2016 р.) УКРНДІЕП. Харків: Райдер, 2016. С. 177-182. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2016.pdf
2. В.С.Волошин,В.А.Бурко Монин В.Л. «Конфликты воды» и стратегия развития водоснабжения в г. Мариуполе в 2016-2020 годах Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 5-9 вересня 2016 р.). Харків: Райдер, 2016. С.81-87. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2016.pdf
3. Монин В.Л. Мониторинг качества водопроводной воды в городе Мариуполе в условиях нестабильности региона. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 11-15 вересня 2017р.). Харків : Райдер, 2017. С. 312-316. URL:http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2017.pdf
4. Монин В.Л. Елістратова Н.Ю. Куліганмкая. Анализ состояния воздушной среды промышленного города. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 11-15 вересня 2017р.). Харків: Райдер, 2017. С. 317-322. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2017.pdf
5. Рязанцев Г.Б., Монин В.Л. Мини-цунами на Азовском море. Наука и жизнь. 2017. №11  С. 42-43.   URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/32453/
6. Рязанцев Г.Б.,  Монин В.Л.Мини-цунами на Азовском море. Система «Планета Земля»: 200 лет со дня кончины Михаила Богдановича Барклая-де-Толли (1761-1818). М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 86-88. URL: https://istina.msu.ru/publications/article/92607006/
7. Монин В.Л. Водный баланс и показатели качества водопроводной воды города Мариуполя в 2017 году. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІІІ Міжнародної конференції УКРНДІЕП (м. Харків, 10-14 вересня 2018 р.). Харків: Райдер, 2018. С. 242-246 . URL:http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2018.pdf
8.  Монін, В. Л. Порівняльний аналіз поверхневих джерел прісної води для водопостачання міста Маріуполя . Екологія промислового регіону : матеріали науково-практ. конф. III екологічного Форуму (Краматорськ, 14 вересня 2018 р.). Слов'янськ, 2018.С. 117–121. URL: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/.pdf
9. Г. Б. Рязанцев, В. Л. Монин и др. Морской биогаз - перспективный источник возобновляемой энергии. Система «Планета Земля»: XXV лет семинару «Система «Планета Земля» (1994-2019): монография. Москва, 2019. С. 223-232. – URL: http://dovkilya.dn.ua/morskoj-biogaz-perspektivnyj-istochnik-vozobnovljaemoj-jenergii/
10. Монин В. Л., Бурко В.А. Анализ водного баланса города Маріуполя. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9—13 вересня 2019 р.)  УКРНДІЕП. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2019. С. 232-235. URL:http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/Konfer2019.pdf
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторста – з фіксованим власним внеском):
Кухарь В. В., Монин В.Л.  Основы экологии: учебное пособие. Мариуполь: ПГТУ,  2016. 159 с. – URL : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9979
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційного колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:



Відповідальний виконавець наукової теми 
1. «Інженерний моніторинг виробничої, екологічної та соціальної безпеки у місті Маріуполь» [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та навколишнього середовища ; Ред. роботи В. С. Волошин. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – С. 31–36. – № ДР 018U006920.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
з 2016 р. по 2019р  завідувач кафедри «Охорона праці й навколишнього середовища»
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування:
1. Кухарь В. В., Монин В. Л. Основы экологии: конспект лекций по курсу «Основы экологии» для студентов всех специальностей, дневной, заочной и ускоренной форм обучения. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 176 с. URL: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8858
2. Основи екології. Екологія: методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з курсів «Основи екології», «Екологія» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання ( уклад.: В. Л. Монін, І. І. Бухаров, В. С. Волошин.) Маріуполь : ПДТУ, 2018.  30 с. URL:http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14931 
3. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Основы экологии», для студентов всех форм обучения и спеціальностей. Сост. Монин В.Л., Кухарь. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2018.15 с. URL:http://umm.pstu.edu/handle/123456789/16175.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Психологія розвитку для сфери туризму

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Психологія спілкування та споживача туристичних послуг

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

ситуацій

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Іноземна мова для сфери обслуговування

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



споживачів туристичних послуг.
ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Друга іноземна мова для сфери обслуговування

ПРН14. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. Знання та володіння 
категорійним апаратом в сфері 
туризму, історії розвитку туризму, 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

ПРН10. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика, розмовна практика

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Управління ризиками в туризмі

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



флеш–турів, основних функцій та видів 
діяльності туристичного підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.
ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Туристична логістика

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. Уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел, будувати 
комунікаційну мережу для обміну 
інформацією та зворотного зв’язку, 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



застосовувати інформаційні та 
комунікативні технології, методи 
наукових досліджень з використання 
комп’ютерних технологій, технологій 
бронювання в туристичному 
обслуговуванні.

ситуацій, розмовна практика.

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Страхові послуги в туризмі

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Спеціалізований туризм (Паломницький туризм)

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. Уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел, будувати 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 



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.

ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Спеціалізований туризм (Міжнародний, курортний і лікувальний туризм)

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. Розуміння необхідності та вміння 
вести здоровий спосіб життя, фізичне 
самовдосконалення, уміння 
дотримуватися режиму роботи і 
відпочинку на основі  знань загальних 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



закономірностей, механізмів 
становлення та розвитку психічних 
пізнавальних процесів, властивостей, 
станів та утворень людської 
особистості.
ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Ринок туристичних послуг

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



обслуговування.

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Основи банківської справи для сфери туризму

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Історія туристичних мандрівок 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. Знання сутності, структури, 
функцій культури, її місця в житті 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 



людини і суспільства, провідних 
тенденцій розвитку культури та 
художніх стилів, властивих культурним 
епохам, місця і ролі української 
культури у розмаїтті культури і 
мистецтва.

ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Волонтуризм та туристична конфліктологія в сфері туризму

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

PR (піар) в сфері туризму

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



обслуговування.
ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Туристичні ресурси Донецького регіону України

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Світова культура та мистецтво

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. Знання сутності, структури, Лекційні заняття, практичні заняття, Залік, письмове опитування, усне 



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.

самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Фізичне виховання

ПРН3. 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.

Практичні заняття в спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, метод 
інструктажу, метод вправ

Заліки, здача нормативів 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття в спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, метод 
інструктажу, метод вправ

Заліки, здача нормативів 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття в спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, метод 
інструктажу, метод вправ

Заліки, здача нормативів 

Інформаційні технології в туризмі

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН13. Знання технології калькуляції 
вартості тур пакету, умов надання 
візових анкет, страхових полісів, 
митних декларацій та інших 
документів, необхідних для здійснення 
подорожей, звітів, запрошень, квитків 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання



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.

Основи наукових досліджень

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Виробнича практика (Організаційна)

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН1. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН3. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН4. Знання сутності, структури, 
функцій культури, її місця в житті 
людини і суспільства, провідних 
тенденцій розвитку культури та 
художніх стилів, властивих культурним 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка



епохам, місця і ролі української 
культури у розмаїтті культури і 
мистецтва.
ПРН5. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН9. 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. 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН10. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН11. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН13. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН14. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН15. 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 .

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка



видів дипломатичних прийомів.
Виробнича практика (Технологічна)

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН1. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН3. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН4. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН5. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН9. 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. 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН11. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН13. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН14. 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 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка



організації управління туристичним 
бізнесом.
ПРН15. 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 .

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН10. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

Організація туризму (Організація екскурсійної, анімаційної діяльності)

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. Уміння використовувати Лекційні заняття, практичні заняття, Залік, екзамен, письмове опитування, 



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.

самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Географія туризму (Туристичне країнознавство)

ПРН1. 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.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН3. 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.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН4. 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.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН5. 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.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН10. 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.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН11. 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.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, статистичний 
метод, аналітичний метод, загально-
наукові, емпіричний метод

Дифзалік, усний захист 



Основи екології

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Управління ризиками в туризмі

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. Знання технології калькуляції 
вартості тур пакету, умов надання 
візових анкет, страхових полісів, 
митних декларацій та інших 
документів, необхідних для здійснення 
подорожей, звітів, запрошень, квитків 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



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.
ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Управління кадрами та менеджмент конфліктів у туризмі

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



оформити страховий поліс, 
поінформувати туриста про умови 
страхування, його права та обов’язки у 
різних страхових випадках .
ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Основи наукових досліджень для галузі туризму

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Страхування та ціноутворення в туризмі

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



обслуговування.
ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Рекламна діяльність в туризмі

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



ресторанного господарства,    
технологій створення реклами та 
інформаційно-рекламного 
обслуговування.
ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Промисловий туризм та міжнародне, дипломатичне обслуговування

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Міжкультурні комунікації та спортивний туризм

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



процесі професійної діяльності.
ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Історія туризму 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Діяльність туристичного агентства та організація туристичного бізнесу

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. Знання історичного процесу 
державно-політичного та соціально-
економічного розвитку, розуміння 
сутності перетворень, що відбуваються 
в Україні, історії становлення 
державності та культури українського 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



народу в контексті світових 
цивілізаційних вимірів.
ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Банківське обслуговування туристичних підприємств

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



бухгалтерській звітності  та уміння 
оформити страховий поліс, 
поінформувати туриста про умови 
страхування, його права та обов’язки у 
різних страхових випадках .

Туристичні ресурси України

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Спеціалізований туризм (Дитячий, молодіжний та релігійний туризм)

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



господарства, обслуговування 
споживачів у закладах харчування 
готельних підприємств та закладах 
ресторанного господарства,    
технологій створення реклами та 
інформаційно-рекламного 
обслуговування.
ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Навчальна практика "Вступ до фаху"

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН3. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН4. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН5. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН9. 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. 

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

ПРН10. 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.

Репродуктивні та продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні методи, наочні 
методи

Дифзалік, усний контроль, письмовий 
контроль, практична перевірка

Комплексні системи автоматизації та бронювання

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Етика та естетика

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  Лекційні заняття, практичні заняття, Залік, письмове опитування, усне 



психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

опитування, письмові контрольні 
роботи 

Статистика в туризмі

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Основи охорони праці

ПРН1. 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, 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



культурних та інших подій і явищ у 
процесі професійної діяльності.
ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Інформатика

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

Економічна теорія

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. Розуміння та усвідомлення 
сутності філософських категорій, 
причинно-наслідкових зв’язків та 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



принципів розвитку суспільства, 
природи і мислення,  критичне 
оцінювання і прогнозування соціальних 
економічних, політичних, екологічних, 
культурних та інших подій і явищ у 
процесі професійної діяльності.

проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Географія туризму (туристичне країнознавство)

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Географія туризму (Географія туризму)

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. Знання та володіння 
категорійним апаратом в сфері 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 



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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

роботи 

Вища та прикладна математика в комп'ютерних розрахунках

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи (письмові модулі), тестування у 
системі дистанційного навчання

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



процесі професійної діяльності.
ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Філософія

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Соціологія та політологія

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

алік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

алік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

алік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



мистецтва.
ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

алік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Основи самоосвіти та психологія

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. Знання технології калькуляції 
вартості тур пакету, умов надання 
візових анкет, страхових полісів, 
митних декларацій та інших 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



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.

ситуацій

Історія та культура України

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Іноземна мова

ПРН1. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН10. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Друга іноземна мова

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. Уміння використовувати 
емпіричний та статичний аналіз для 
моніторингу екологічної діяльності 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



підприємств, визначення стану 
міжнародного екологічного 
середовища, отримання маркетингової 
туристичної інформації,  конкурентних 
переваг та попиту потенційних 
споживачів туристичних послуг.

розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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, 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Заліки, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



культурних та інших подій і явищ у 
процесі професійної діяльності.

Ділова українська мова

ПРН2. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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,    

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



технологій створення реклами та 
інформаційно-рекламного 
обслуговування.
ПРН14. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Економіка підприемства

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. Уміння збирати і обробляти 
статистичні дані, здійснювати облік та 
формувати звітність за операціями,   
аналізування власний капітал як 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



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 .

ситуацій

Маркетинг (Маркетинг у туризмі)

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Маркетинг (Маркетинг)

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Менеджмент (Комунікативний менеджмент)

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



обслуговування.

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Психологія (Вікова психологія для сфери туризму)

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Психологія (Психологія ділового спілкування для сфери обслуговування)

ПРН13. Знання технології калькуляції 
вартості тур пакету, умов надання 
візових анкет, страхових полісів, 
митних декларацій та інших 
документів, необхідних для здійснення 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



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.

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій, розмовна практика.

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Іноземна мова для галузі туризму

ПРН1. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. Знання сутності, структури, 
функцій культури, її місця в житті 
людини і суспільства, провідних 
тенденцій розвитку культури та 
художніх стилів, властивих культурним 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



епохам, місця і ролі української 
культури у розмаїтті культури і 
мистецтва.

ПРН5. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Залік, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Друга іноземна мова для галузі туризму

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН2. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, 
розбір конкретних ситуацій, розмовна 
практика.

Заліки, екзамени, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Рекреаційні комплекси світу

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Право (Правознавство)

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Право (Правове регулювання туристичної діяльності)

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Фізичне виховання

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Практичні заняття в спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, метод 
інструктажу, метод вправ

Заліки, здача нормативів 

ПРН3. Розуміння необхідності та вміння 
вести здоровий спосіб життя, фізичне 
самовдосконалення, уміння 
дотримуватися режиму роботи і 

Практичні заняття в спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, метод 
інструктажу, метод вправ

Заліки, здача нормативів 



відпочинку на основі  знань загальних 
закономірностей, механізмів 
становлення та розвитку психічних 
пізнавальних процесів, властивостей, 
станів та утворень людської 
особистості.
ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Практичні заняття в спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, метод 
інструктажу, метод вправ

Заліки, здача нормативів 

Організація туризму (Туроперейтинг)

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.
ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Організація туризму (Організація екскурсійної, анімаційної діяльності)

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Організація ресторанного господарства

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Залік, екзамен, письмове опитування, 
усне опитування, письмові контрольні 
роботи 

Організація готельного господарства

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Заліки, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Облік і аудит

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

менеджмент (Менеджмент у туризмі)

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.
ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Дифзалік, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Менеджмент (Менеджмент організацій)

ПРН1. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

Організація туризму (Основи туризмознавства)

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН9. 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. 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН11. Уміння використовувати 
емпіричний та статичний аналіз для 
моніторингу екологічної діяльності 
підприємств, визначення стану 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



міжнародного екологічного 
середовища, отримання маркетингової 
туристичної інформації,  конкурентних 
переваг та попиту потенційних 
споживачів туристичних послуг.

ситуацій

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН13. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН14. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН5. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН15. 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 .

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН10. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН4. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН3. 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.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 
проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 

ПРН1. Розуміння та усвідомлення 
сутності філософських категорій, 
причинно-наслідкових зв’язків та 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, 

Екзамен, письмове опитування, усне 
опитування, письмові контрольні 
роботи 



принципів розвитку суспільства, 
природи і мислення,  критичне 
оцінювання і прогнозування соціальних 
економічних, політичних, екологічних, 
культурних та інших подій і явищ у 
процесі професійної діяльності.

проблемно-пошукові, розбір конкретних 
ситуацій

Державна атестація

ПРН2. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН3. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН4. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН5. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН6. Уміння проводити моніторинг 
змін у законодавстві, орієнтуватися у 
нормативних актах, щоб забезпечувати 
правомочність рішень у діяльності 
туристичних підприємств.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН7. Здатність до формування логіки 
екологічного та економічного 
мислення, сучасної екологічної і 
економічної культури, врахування 
прояву мотивів та потреб споживачів 
туристичних послуг.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН8. Знання особливостей 
функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, 
капіталу, природних ресурсів 
відповідно до типу ринкової структури, 
основ економічної політики 
туристичного підприємства. 

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН1. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН9. 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. 

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН11. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН12. 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 підприємства, 
принципів та технологій розвитку 
туристичного бізнесу, організація 
туристичних подорожей, розробки 
програм та надання  різних видів 
анімаційного та екскурсійного 
обслуговування.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН13. 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 

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН



споживачів у закладах харчування 
готельних підприємств та закладах 
ресторанного господарства,    
технологій створення реклами та 
інформаційно-рекламного 
обслуговування.
ПРН14. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН15. 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 .

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН16. Уміння організовувати здоровий 
спосіб життя на основі релаксаційних, 
оздоровчих технологій.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН17. Уміння  здійснювати  
психодіагностику,  візуальну 
діагностику споживачів туристських 
послуг, партнерів зі спілкування, 
використовувати техніки  мовлення, 
оптико-кінестатичної  системи 
спілкування, проведення основних 
видів дипломатичних прийомів.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

ПРН10. 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.

Робота з книгою Комплексний екзамен, письмовий 
контроль, перевірка ПРН

 


