


 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм розроблена 

згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Програма відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти та 

шостому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації. 

 

Укладачі програми: 

 

Керівник проектної групи: 

Амбросенко О.П. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

 

Проектна група: 

Самойленко Б.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 

Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Назарко С.О. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 
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1. Мета програми 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) бакалавра із спеціальності 242 

Туризм визначає обсяг, нормативний термін навчання, вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Метою програми є підготовка 

випускника, який володіє набором особистих якостей, загальнокультурних і 

професійних компетентностей. 

 

2. Обсяг програми – 7200 годин/240 кредитів ЄКТС. 

 

3. Нормативний термін навчання – 4 роки. 

 

4. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 

 

До освоєння освітньої програми допускаються особи, які здобули 

повну загальну середню освіту та мають здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками в галузі загальноекономічних та фахових наук. 

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь. 

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 



 

5. Перелік навчальних дисциплін і логічна послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми 
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І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Об’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки 

1.1 Історія та культура України 1   120 4 

1.2 Іноземна мова 4 1,2,3  360 12 

1.3 Ділова українська мова 1   120 4 

1.4 Друга іноземна мова 4 2,3  180 6 

1.5 Безпека життєдіяльності  1  90 3 

1.6 Фізичне виховання  2,4  240 8 

1.7 Філософія 2   120 4 

1.8 Географія туризму 2   150 5 

1.9 
Інформаційні системи і технології в 

туризмі 
3   180 6 

Вибіркові навчальні дисципліни загальної підготовки 

1.10 Правознавство  1  90 3 

1.11 Культурологія  2  90 3 

1.12 Психологія  3  90 3 

1.13 Політологія  4  90 3 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Об’язкові навчальні дисципліни професійної підготовки 

2.1 Вступ до спеціальності «Туризм» 1   150 5 

2.2 Основи туризмознавства 2   150 5 

2.3 Історія туризму 2   150 5 

2.4 Охорона праці 2   120 4 

2.5 Туристичне країнознавство  3  90 3 

2.6 
Бізнес-тренінг з організаційної роботи 

туристичних підприємств 
3   120 4 

2.7 Організація туристичних подорожей 4  4 150 5 

2.8 Правове забезпечення в туризмі 4   120 4 

2.9 Організація екскурсійної діяльності  4  120 4 

2.10 Ринок туристичних послуг 4   150 5 

2.11 ТНК в туризмі 4   150 5 

2.12 Менеджмент в туризмі 5   150 5 

2.13 Організація ресторанного 5   120 4 



господарства 

2.14 Організація анімаційної діяльності  5  90 3 

2.15 Транспортне забезпечення в туризмі 5   120 4 

2.16 
Стандартизація і сертифікація 

туристичних послуг 
5   120 4 

2.17 Туроперейтинг 6  6 150 5 

2.18 Організація готельного господартсва 6   120 4 

2.19 Основи міжнародного туризму 6   120 4 

2.20 
Менеджмент суб'єктів туристичної 

індустрії 
7   120 4 

2.21 Етика в міжнародних стосунках  1  60 2 

2.22 Інформаційні технології в туризмі  7  120 4 

2.23 
Основи наукових досліджень в сфері 

туризму 
7  7 120 4 

2.24 Просемінар з організації туризму  7  120 4 

2.25 Основи бізнес-планування 8   120 4 

2.26 
Економіка туристичного 

підприємства 
8   150 5 

2.27 Страхування у туризмі  8  90 3 

2.28 
Технології обслуговування в 

туристичних комплексах і готелях 
7   150 5 

2.29 
Сервіс і дизайн в готельно-

туристичному комплексі 
8   90 3 

Вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки 

2.30 Основи менеджменту  3  120 4 

2.31 
Організація курортно-лікувального 

туризму 
3   120 4 

2.32 Природо-охоронна діяльність  5  90 3 

2.33 Сільський зелений туризм  5  120 4 

2.34 Ділова іноземна мова  
5,6,7,

8 
 360 12 

2.35 
Основи управління готельним 

бізнесом 
 6  120 4 

2.36 Організаційна культура 6   120 4 

2.37 Транспортна інфраструктура України  6  120 4 

2.38 Маркетинг в туризмі  6  120 4 

2.39 
Економіка країн регіону (країн 

Європейського Союзу) 
7   120 4 

2.40 
Концептуальні засади сучасного 

менеджменту 
 7  120 4 

 

3. Практична підготовка 

3.1. 
Навчальна практика зі спеціальності 

«Туризм» 
 1  30 1 

3.2 Виробнича практика зі спеціальності  3  120 4 



«Туризм» 

 



 

6. Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

 

6.1. Інтегральна 

 здатність розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у 

сфері туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що 

передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують 

туризмологію. 

 

6.2. Загальні 

 здатність до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опановування нових знань; 

 здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) мовою (мовами); 

 здатність досконало володіти сучасною українською літературною 

мовою у фаховій сфері; 

 уміння дотримуватись норм здорового способу життя та 

впроваджувати їх у особистій та професійній діяльност; 

 використання основ філософських знань для формування й 

аргументації власної світоглядної позиції; 

 розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності; 

 здатність до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, 

толерантного ставлення до національних, расових, конфесійних 

відмінностей, здібність до міжкультурних комунікацій у туристичній 

сфері; 

 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

 екологічність мислення та соціальна відповідальність; 

 здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 



 здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань; 

 навички використання інформаційних та комунікативних технологій; 

 здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми; 

 сформувати навички професійного ділового усного та писемного 

спілкування іноземною мовою; 

 здатність використовувати в професійній діяльності положення 

національного та міжнародного законодавства у сфері туризму та 

джерела правового регулювання туристичної діяльності, давати 

характеристику юридичним фактам у сфері правовідносин туристичної 

діяльності; 

 навички міжособистісної взаємодії; 

 уміння працювати автономно та в команді; 

 здатність планувати та управляти власним часом; 

 здатність застосовувати знання фундаментальних наук; 

 мати базові знання з психології, сформовати адекватне уявлення про 

власну професійну компетентність; орієнтуватися в напрямках 

соціально-психологічного навчання в зарубіжній та вітчизняній 

психології, знати їх процедурні аспекти; 

 вивчення поняття та системи політології, яка являє собою систему та 

сукупність науково-політичних знань та особливий інститут політичної 

діяльності. 

 

6.3. Фахові 

 знання і розуміння предметної області своєї професії; 

 здатність аналізувати основні етапи становлення та розвитку 

екскурсійної справи в Україні. Використовувати елементи педагогіки 

та психології в екскурсійній практиці для підвищення рівня та 

ефективності сприйняття та засвоєння екскурсійного матеріалу. 

Формувати екскурсійну тематику з урахуванням вікових особливостей 

екскурсантів; 



 здатність до визначення видів менеджменту в туризмі, здатності до 

визначення дій міжнародних організацій у розвитку міжнародного 

туризму, визначення методів державного регулювання розвитку 

туристичної галузі; 

 володіти і розуміти: чинники та можливості формування матеріально-

технічної бази анімації; важливість проблеми підготовки та підбору 

кадрів для туристичної анімації. Вміти: приймати рішення у практичній 

діяльності про наповнення матеріально-технічної бази; визначати 

характеристики і можливості майбутнього аніматора; 

 уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

 здатність аналізувати туристичний потенціал територій; 

 здатність орієнтуватись в організації рекреаційно-туристичного 

простору; 

 поглиблення знань студентів з природо-охоронної діяльності; 

  розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його форм і видів; 

 здатності до визначення видів маркетингу в туризмі. Здатності до 

методів управління туристичною галуззю; 

 знати загальні закономірності розвитку євроінтеграційних процесів, 

особливості впливу цих закономірностей у різних секторах 

господарства регіону; основні механізми регулювання і управління 

розвитком інтеграційних процесів на національному та національному 

рівнях; функціонування інституційної структури ЄС; розуміти 

особливості процесу євроінтеграції України; 

 розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного 

туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, 

транспортного, екскурсійного, рекреаційного); 

 здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту; 

 розуміння принципів організації роботи готельного (ресторанного) 

підприємства; 



 здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних 

форс-мажорних обставинах; 

 здатність інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну 

інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний 

матеріал; 

 здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку; 

 здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу; 

 здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації; 

 здатність працювати у полікультурному середовищі; 

 здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства; 

 уміння працювати з документацією на туристичному підприємстві та 

здійснювати розрахункові операції. 

Гарант освітньої програми/керівник кафедри із спеціальної (фахової) 

підготовки 

 

К.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій 

Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»   О.П. Амбросенко 

 


