Загальні положення:
Код та
найменування
спеціальності
Рівень вищої
освіти
Перелік
спеціалізацій та
освітніх програм
Загальний
обсяг у
кредитах ЄКТС
та строк
навчання

Професійні
стандарти

242 Туризм
Перший (бакалаврський) рівень
Туризм
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном
навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС;
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання
12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС,
отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):
- за спеціальністю 242 «Туризм» не більше, ніж 60 кредитів
ЄКТС;
- за іншими спеціальностями не більше, ніж 30 кредитів ЄКТС
Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом
вищої освіти.
- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено
Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р.
№ 1068
Перелік основних компетентностей

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і
невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі
(ІК)
навчання, що передбачає застосування теорій та методів
соціальних та поведінкових наук
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та
Загальні
компетентності встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;
ЗК 2. Здатність до застосовування загальнонаукових та
(ЗК)
фундаментальних знань, розуміння предметної області і
професії;
ЗК 3. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію
професійного спрямування рідною та іноземною мовами;
ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій з метою пошуку, оброблення та аналізу інформації з

різних джерел;
ЗК 5. Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань;
ЗК 6. Здатність самостійного проведення досліджень на
відповідному рівні;
ЗК 7. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження
навколишнього
середовища
та
забезпечення
безпеки
життєдіяльності;
ЗК 8. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та
дій в новій ситуації;
ЗК 9. Здатність підтримувати загальний рівень фізичної
активності й здоров’я для ведення активної соціальної та
професійної діяльності.
СК 1. Знати особливості розміщення та використання
Спеціальні
рекреаційних ресурсів за регіонами світу, оцінювати
(фахові)
компетентності туристичний потенціал з урахуванням потреб різних категорій
споживачів та видів туризму;
(ФК)
СК 2. Розуміти організаційно-економічний
механізм
підвищення
конкурентоспроможності
національних
підприємств сфери послуг;
СК 3. Відстежувати тенденції функціонування національного та
світового ринків туристичних послуг, встановлювати
взаємозв'язок між розвитком туризму та соціальноекономічними процесами у країні;
СК 4. Розробляти рекомендації для державних органів влади та
органів місцевого самоврядування у сфері контролю за
туристичною діяльністю;
СК 5. Опанувати наукові основи теорії менеджменту
організацій, знати особливості регулювання підприємницької
діяльності в Україні та інших країнах світу;
СК 6. Управляти поточною діяльністю підприємства галузі
туризму, розраховувати
основні
фінансово-економічні
показники та оцінювати ефективність його діяльності;
СК 7. Створювати якісний,
конкурентоспроможний
та
безпечний туристичний продукт для потреб національного
ринку та закордонних споживачів;
СК 8. Використовувати інформаційні технології у процесі
створення та реалізації туристичної продукції;
СК 9. Обирати оптимальні способи реалізації туристичних
послуг, проводити дослідження споживчих ринків та
планувати маркетингові заходи;
СК 10. Розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати
стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємств
туристичної галузі.

Орієнтовний
перелік
професійних
кваліфікацій,
які планується
надавати

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання
Порядок
оцінювання
результатів
навчання

Керівники малих підприємств, готелів та закладів ресторанного
господарства без апарату управління
Керівники інших малих підприємств без апарату управління
Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних
агентств та бюро подорожей
Менеджери (управителі) в готельному господарстві
Консультанти з подорожей та організатори подорожей
Інші технічні фахівці в галузі управління
- на базі повної загальної середньої освіти;
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
на базі освітньо-професійного ступеня фаховий
молодший бакалавр
Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація може здійснюватися у формі:
публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна робота повинна передбачати теоретичні та
аналітичні узагальнення або розв’язання практичної задачі у
сфері туризму і рекреації із застосуванням теорій та методів
туризмознавства.
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату,
фальсифікації та списування.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу
вищої освіти або його структурного підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.

