ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензія представників академічної спільноти – В.С. Антоненко,
завідувач кафедри міжнародного туризму Київського національного
університету культури і мистецтв, доктор географічних наук, професор
Б. Відгук представників професійних асоціацій – Опанасюк Н.А., Перший віцепрезидент Туристичної асоціації України (ТАУ), кандидат юридичних наук
В. Відгук представників ринку праці – Бойко О.В., Директор департаменту
Центральної та Східної Європи тур операторської компанії України «Travel
Professional Group» (TPG)
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ПЕРЕДМОВА / ПРЕДИСЛОВИЕ
Розроблено робочою групою у складі / Разработан рабочей группой в составе:
Прізвище, ім’я, по
батькові
керівника та
членів проектної
групи

Любіцева Ольга
Олександрівна
Любицева Ольга
Александровна

Найменування
посади (для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)
Професор
кафедри
країнознавства
та туризму
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка
кафедры
страноведения и
туризма
Киевского
национального
университета
имени Тараса
Шевченко

Науковий ступінь,
Стаж
шифр і найменування
Інформація про наукову діяльність
науковонаукової спеціальності,
(основні публікації за напрямом, науковопедагогі
тема дисертації, вчене
дослідна робота, участь у конференціях і
чної
звання, за якою
семінарах, робота з аспірантами та
та/або
кафедрою
докторантами, керівництво науковою
наукової
(спеціальністю)
роботою студентів)
роботи
присвоєно
Керівник проектної групи / Руководитель проектной группы
Київський
Доктор географічних
35
Автор понад 200 наук. праць, в т.ч.
національний
наук, 11.00.02 –
підручники (з грифом МОНУ)
університет імені
економічна та соціальна
Туризмознавство: вступ до фаху: К.:ВПЦ
Тараса Шевченка.
географія.
«Київський університет», 2008.-335с
Україна, 1977 р.
Назва дисертації
навчальні посібники:
Спеціальність:
«Геопросторова
Туристичні ресурси України: Навчальний
економічна та
організація
посібник.-К.: «Альтерпрес»,2007.-369с.
соціальна географія.
туристичного процесу»,
монографії:
2003 р.
Ринок туристичних послуг (геопросторові
Киевский
Професор кафедри
аспекти):К.: Альтерпрес», 2002-436с
национальный
країнознавства та
Розділи в монографії:
университет имени
туризму, 2005р.
1.TheGeographyofTourismofCentralandEaster
Тараса Шевченко.
nEuropeanCountries/ Monograph.
Украина, 1977
Доктор географических
SecondEdition. – Wroclaw, Poland,
Специальность:
наук, 11.00.02 Springer,s. 509-551
экономическая и
экономическая и
2. Особливості формування та реалізації
социальная география. социальная география.
туристичної політики держави:
Название диссертации
міжнародний, національний, регіональний
«Геопросторова
досвід: монографія / кол.авт., за ред.
организация
А.Ю.Парфіненка.- Х.: ХНУ імені
туристического
В.Н.Каразіна, 2013.-280 с., С.215 – 228
процесса», 2003 г.
3. Географія туризму / Туризмологія:
Профессор кафедры
концептуальні засади теорії туризму:
страноведения и
монографія /[В.К.Федорченко,
туризма, 2005г.
В.С.Пазенок, О.А.Кручек та ін].К.:ВЦ»Академія», 2013.-368с. (сс.. 60-87)
4. Стратегічні оцінки та вектори соціальноекономічного розвитку України в умовах
Найменування закладу,
який закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Відомості про
підвищення кваліфікації
викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема,
дата видачі)
Міжнародний
географічний конгрес,
Пекин, Китай, 2016 р.
( Geography as a Basis
for Training Specialists of
Tourism in Ukraine/ The
33rd International
Geographical Congress.
Book of abstracts.Beijing., 2016. – 4159 p.
– p. 787
Международный
географический
конгресс, Пекин, Китай,
2016 г.
( Geography as a Basis
for Training Specialists of
Tourism in Ukraine/ The
33rd International
Geographical Congress.
Book of abstracts.Beijing., 2016. – 4159 p.
– p. 787

Євроінтеграції та світового партнерства:
колективна монографія/ за заг.ред. д.е.н.,
проф. В.Яценка, 357 c. Monograph/editedby V.Yatsenko.-Agenda
Publishing House, Coventry, United
Kingdom, 2017С. 326-347
Міжнародні конференції (в Україні)
1. Реформування курортної справи в
Україні / Любіцева О.О. // Матеріали VІІІ
Міжнародної науково-практичної конф.
«Туристичний бізнес: світові тенденції та
національні пріоритети (27 жовтня
2017р.).-Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. 240 с., С.129-130
2. Концепція підготовки кадрів для
курортного господарства / Любіцева О.О. //
Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Містобудівне
планування і управління прибережними
територіями» (12-13 жовтня 2017 р.,
смт.Сергіївка Одеської обл.).- Одеса,
«ПринтБистро», 2017.- 90 с., С.44-46
Член робочої групи з розробки Стратегії
розвитку туризму і курортів в Україні
(2007р.), Стратегії розвитку туризму і
курортів в Україні до 2015 р. (2016 р.).
Член Вченої ради з туризму Департаменту
туризму і курортів Мінекономрозвитку
України
Підготувала 1 докторанта, 9 аспірантів.

Смирнов Ігор
Георгійович,
Смирнов Игорь
Георгиевич

Професор
кафедри
країнознавства
та туризму
географічного
факультету КНУ
імені Тараса
Шевченка
Профессор
кафедры
страноведения и
туризма
географического
факультета КНУ
имени Тараса
Шевченко

Члени проектної групи / Члены проектной группы
Київський державний
Доктор геогр. наук;
44
Автор понад 1200 наукових праць,
університет імені
спеціальність 11.00.02 –
зокрема підручників та навчальних
Тараса Шевченка
економічна та соціальна
посібників.
(1973; Економікогеографія; тема
Розділи в монографії:
географ. Викладач
докторської дисертації
1. Konzeptuell egrundsatzedes wirtschafts
географії)
«Логістичний напрям в
wachstums beider globalisierung: kollektive
суспільній географії:
Monographie/herausgegebenvon// Doktorder
теорія і практика
Wirtschaftswisserschaften, Professor
досліджень»;
рік
W.Jatsenko. – Verlag SWG
Киевский
захисту
2004
р.;
imexGmbHNurnberg, Deutschland, 2017. – P.
государственный
професор
кафедри
413-431 (487)
университет имени
країнознавства
та
2. Перспективи розвитку туризму в Україні
Тараса Шевченко
туризму
та світі: управління, технології, моделі:
(1973; Экономикоколективна монографія. Видання третє –
географ.
Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. – С.276Преподаватель
298 (448)
географии)
Доктор геогр. наук;
Навчально-методичний комплекс:
специальность 11.00.02
1. Міжнародний туристичний бізнес:
- экономическая и
навчально-методичний комплекс - К.: ЛГТ
социальная география;
КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – 38 с.
тема докторской
диссертации
«Логистический
направление в
общественной
географии: теория и
практика
исследований»; год
защиты 2004 г .;
профессор кафедры
страноведения и
туризма

Автор более 1200 научных работ, в том
числе учебников и учебных пособий.
Разделы в монографии:
1. Konzeptuell egrundsatzedes wirtschafts
wachstums beider globalisierung: kollektive
Monographie / herausgegebenvon //
Doktorder Wirtschaftswisserschaften,
Professor W.Jatsenko. - Verlag SWG
imexGmbHNurnberg, Deutschland, 2017 - P.
413-431 (487)
2. Перспективы развития туризма в
Украине и мире: управление, технологии,
модели: коллективная монография.
Издание третье - Луцк: ИВВ Луцкого НТУ,
2017. - С.276-298 (448)
Учебно-методический комплекс:
1. Международный туристический бизнес:

Підвищення
кваліфікації:
В 2007 році отримав
звання професора
кафедри країнознавства
та туризму
Участь у роботі
спеціалізованої вченої
ради (Д 26.001.07
географічного
факультету КНУ імені
Тараса Шевченка)
Член редколегії
фахового журналу
«Географія та туризм»
Повышение
квалификации:
В 2007 году получил
звание профессора
кафедры страноведения
и туризма
Участие в работе
диссертационного
совета (Д 26.001.07
географического
факультета КНУ имени
Тараса Шевченко)
Член редколлегии
профессионального
журнала «География и
туризм»

учебно-методический комплекс - М .: ЛГТ
КНУ имени Тараса Шевченко, 2017. - 38 с.
Шпарага Тетяна
Іліодорівна,
Шпарага Татьяна
Илиодоривна,

Доцент кафедри
країнознавства
та туризму
географічного
факультету КНУ
імені Тараса
Шевченка
Доцент кафедры
страноведения и
туризма
географического
факультета КНУ
имени Тараса
Шевченко

Луцький державний
педагогічний інститут
імені Лесі Українки
(1982, вчитель
географії та біології
середньої школи)
Луцкий
государственный
педагогический
институт имени Леси
Украинский (1982,
учитель географии и
биологии средней
школы)

Канд. геогр. наук;
спеціальність 11.00.02 –
економічна та соціальна
географія; тема
кандидатської
дисертації
«Територіальна
організація сфери
обслуговування
населення Волинського
обласного суспільногеографічного
комплексу»; рік захисту
1994 р. доцецнт
кафедри країнознавства
та туризму
Канд. геогр. наук;
специальность 11.00.02
- экономическая и
социальная география;
тема кандидатской
диссертации
«Территориальная
организация сферы
обслуживания
населения Волынского
областного
общественногеографического
комплекса»; год защиты
1994 доцецнт кафедры
страноведения и
туризма
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Автор понад 90 наукових і навчальнометодичних праць.
Міжнародні конференції (в Україні)
1. Формування сервісної економіки у
цивілізаційному поступі людства /
Шпарага Т.І. // Сервісна економіка в
умовах глобальної конкуренції: правовий
та інституційний виміри: Матеріали
міжнар. наук. - практ. конф. (15-16
листопада 2017 р.). - К.: Київ. нац. торг. –
екон. у-т, 2017. - С. 61-66.
Автор более 90 научных и учебнометодических работ.
Международные конференции (в
Украине)
1. Формирование сервисной экономики в
цивилизационном развитии человечества /
Шпарага Т.И. // Сервисная экономика в
условиях глобальной конкуренции:
правовой и институциональный измерения:
Материалы междунар. наук. практической. конф. (15-16 ноября 2017). М .: Киев. нац. торг. - экон. в-т, 2017. - С.
61-66.

Підвищення
кваліфікації:
- Університет Анадолу,
м. Ескішехір,
Туреччина, 23 квітня 29 квітня 2017 р.
Стажування,
ознайомлення з
навчальним процесом,
навчальними планами і
програмами,
методиками проведення
лекцій, семінарських і
практичних занять,
навчальних практик на
факультеті туризму
університету Анадолу.
В 2000 році отримала
звання доцента кафедри
країнознавства та
туризму
Повышение
квалификации:
- Университет Анадолу.,
Г. Эскишехир, Турция,
23 апреля - 29 апреля
2017 Стажировка,
ознакомление с
учебным процессом,
учебными планами и
программами,
методиками проведения
лекций, семинарских и
практических занятий,
учебных практик на

факультете туризма
университета Анадолу.

Винниченко Ігор
Іванович,
Винниченко
Игорь Иванович

Доцент кафедри
країнознавства
та туризму
географічного
факультету КНУ
імені Тараса
Шевченка

Київський державний
університет імені
Тараса Шевченка
(1979; Географія;
Географ. Фізикогеограф. Викладач)
Диплом Б-I№634267

Доцент кафедры
страноведения и
туризма
географического
факультета КНУ
имени Тараса
Шевченко

Киевский
государственный
университет имени
Тараса Шевченко
(1979; География;
Географ. Физикогеограф.
Преподаватель)
Диплом Б-I№634267

К.геогр. наук;
спеціальність 11.00.11 –
конструктивна
географія і раціональне
використання
природних ресурсів,
тема кандидатської
дисертації«Ландшафтні
основи раціонального
землекористування в
ерозійно-небезпечних
районах (на прикладі
Вінницької області)»;
рік захисту 1987;
доцент кафедри
країнознавства та
туризму
К.геогр. наук;
специальность 11.00.11
- конструктивная
география и
рациональное
использование
природных ресурсов,
тема кандидатской
диссертации
«Ландшафтные основы
рационального
землепользования в
эрозионно-опасных
районах (на примере
Винницкой области)";
год защиты 1987;
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Автор понад 130 наукових публікацій, у
т.ч. монографій.
Монографії
Середовище тур бізнесу. Альтер-Прес,
Київ, 2002.
Розділ в монографії:
Географічне країнознавство: підручник /
Я.Б.Олійник, Б.П.Яценко, О.О.Любіцева; за
наук.ред. проф. Я.Б.Олійника, Б.П.Яценка.
– К.: ВПЦ» Київський університет», 2016.911 с.
Автор более 130 научных публикаций, в
т.ч. монографий.
монографии
Среда турбизнеса. Альтер-Пресс, Киев,
2002.
Раздел в монографии:
Географическое страноведение: учебник /
Я.Б.Олийник, Б.П.Яценко, О.О.Любицева;
за наук.ред. проф. Я.Б.Олийника,
Б.П.Яценка. - М .: ИПЦ "Киевский
университет», 2016.- 911 с. В 1994 г. году
получил звание доцента кафедры
страноведения и туризма

В 2000 году получила
звание доцента кафедры
страноведения и
туризма
В 1994 р році отримав
звання доцента кафедри
країнознавства та
туризму
Стажувався у
Вінницькому
державному
педагогічному
університеті імені
М. Коцюбинського
(2013)
Стажировался в
Винницком
государственном
педагогическом
университете имени М.
Коцюбинского
(2013)
страноведения и
туризма

доцент кафедры
страноведения и
туризма

Сировець Сергій
Юрійович,
Сировець Сергей
Юрьевич

Доцент кафедри
країнознавства
та туризму
географічного
факультету КНУ
імені Тараса
Шевченка
Доцент кафедры
страноведения и
туризма
географического
факультета КНУ
имени Тараса
Шевченко

Київський державний
університет імені
Тараса Шевченка
(2007; Економічна та
соціальна географія ,
менеджмент туризму)
Киевский
государственный
университет имени
Тараса Шевченко
(2007; Экономическая
и социальная
география,
менеджмент туризма)

Канд. геогр. наук;
спеціальність 11.00.02 –
економічна та соціальна
географія; тема
кандидатської
дисертації
«Територіальна
організація
рекреаційнотуристичної діяльності
в Столичному
суспільногеографічному регіоні»;
рік захисту 2011 р.
доцент кафедри
країнознавства та
туризму
Канд. геогр. наук;
специальность 11.00.02
- экономическая и
социальная география;
тема кандидатской
диссертации
«Территориальная
организация
рекреационнотуристической
деятельности в
Столичном
общественногеографическом
регионе»; год защиты
2011 доцент кафедры
страноведения и
туризма
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наук.ред. проф. Я.Б.Олійника, Б.П.Яценка.
– К.: ВПЦ» Київський університет», 2016.911 с.
Статті:
1. Світовий туристський рух: стан,
тенденції та перспективи розвитку в
контексті сучасних геополітичних загроз //
Географія та туризм. – 2016. – Вип. 37. – С.
3-15. (у співавторстіві)
2. Застосування графо-аналітичних методів
при дослідженні рекреаційно-туристичної
діяльності на регіональному рівні //
Українська географія: сучасні виклики:
збірник наукових праць в 3-х томах. – К.:
Принт-Сервіс, 2016.- Т.ІІІ – С. 138.
(у співавторстіві)
Автор более 30 публикаций
Раздел в монографии:
Географическое страноведение: учебник /
Я.Б.Олийник, Б.П.Яценко, О.О.Любицева;
за наук.ред. проф. Я.Б.Олийника,
Б.П.Яценка. - М .: ИПЦ "Киевский
университет», 2016.- 911 с.
статьи:
1. Мировой туристский движение:
состояние, тенденции и перспективы
развития в контексте современных
геополитических угроз // География и
туризм. - 2016. - Вып. 37. - С. 3-15. (В
спивавторстиви)
2. Применение графо-аналитических
методов при исследовании рекреационнотуристической деятельности на
региональном уровне // Украинская
география: современные вызовы: сборник

В 2015 році отримав
звання доцента кафедри
країнознавства та
туризму
Відповідальний
секретар фахового
журналу «Географія та
туризм»
В 2015 году получил
звание доцента кафедры
страноведения и
туризма
Ответственный
секретарь
профессионального
журнала «География и
туризм»

научных трудов в 3-х томах. - М .: ПринтСервис, 2016.- Т.ИИИ - С. 138.
(В спивавторстиви)

При розробці проекту Програми враховані вимоги:
Проекту освітнього стандарту вищої освіти України для другого магістерського рівня галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм.

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
1. Профиль образовательной программы
«Туризм»/«Туризм»
«Tourism»
за спеціальністю 242 Туризм / по специальности 242 Туризм
галузі знань 24 Сфера обслуговування / сферы знаний 24 Сфера
обслуживания
1 – Загальна інформація / Общая информация
Ступінь вищої освіти та назва
242 Туризм
кваліфікації
Магістр з туризму, молодший науковий співробітник
Ступень высшего образования и (туризмологія), викладач
242 Тourism; Tourism
название квалификации
Master of Tourism, Junior Research Scientist (Tourismology),
lector
242 Туризм
Магистр по туризму, младший научный сотрудник
(туризмология), преподаватель
Мова(и) навчання і оцінювання
Російська
Язык (и) обучения и оценивания Русский
Обсяг освітньої програми
120 ЄКТС, 1 рік 9 місяців
Объем образовательной
120 ЕКТС, 1 год 9 месяцев
программы
Тип програми
Освітньо-наукова
Тип программы
Научно-образовательная
Повна назва закладу вищої освіти, Київський національний університет імені Тараса
а також структурного підрозділу у Шевченка,
якому здійснюється навчання
Географічний факультет
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Полное название учреждения
Geographical Faculty
высшего образования, а также
структурного подразделения в
Киевский национальный университет имени Тараса
котором осуществляется
Шевченко,
обучение
Географический факультет
Назва закладу вищої освіти який
бере участь у забезпеченні програми
(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)
Название учреждения высшего
образования участвующего в
обеспечении программы
(заполняется для программ двойного
и совместного дипломирования)
Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою
оригіналу (заповнюється для
програм подвійного і спільного
дипломування)
Официальное название
образовательной программы,
ступень высшего образования и
название квалификации ВУЗ-
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партнера на языке оригинала
(заполняется для программ
двойного и совместного
дипломирования)
Наявність акредитації
Наличие аккредитации

Цикл/рівень програми
Цикл / уровень программы

Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна;
акредитація до 2019 р.
Министерство образования и науки Украины, Киев,
Украина;
аккредитация до 2019 г.
8 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);
7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання
впродовж життя (EQF LLL)
Другий цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ
EHEA)
8 уровень Национальной рамки квалификаций
Украины (НРК)
7 уровень Европейской рамки квалификаций для
обучения в течение жизни (EQF LLL)
Второй цикл Европейского пространства высшего
образования (НРFQ EHEA)
Перший рівень вищої освіти
Первый уровень высшего образования
Денна (очна)
Дневная (очная)
5 років
5 лет

Передумови
Предпосылки
Форма навчання
Форма обучения
Термін дії освітньої програми
Срок действия образовательной
программы
Інтернет-адреса постійного
http://geo.univ.kiev.ua
розміщення опису освітньої
програми
Интернет-адрес постоянного
размещения описания
образовательной программы
2 - Мета освітньої програми / Цель образовательной программы
Мета програми (з врахуванням
Підготовка фахівців для успішного здійснення економічної,
рівня кваліфікації)
організаційно-управлінської,
проектної, виробничотехнологічної діяльності у сфері рекреації, туризму і
Цель программы (с учетом
курортів та проведення ними подальшої науково-дослідної
уровня квалификации)
та навчально-педагогічної діяльності у сфері рекреації і
туризму
Подготовка специалистов для успешного осуществления
экономической,
организационно-управленческой,
проектной,
производственно-технологической
деятельности в сфере рекреации, туризма и курортов и
проведения ими дальнейшей научно-исследовательской
и учебно-педагогической деятельности в сфере
рекреации и туризма
3 - Характеристика освітньої програми / Характеристика образовательной программы
Предметна область (галузь знань /
24 Сфера обслуговування
спеціальність / спеціалізація
242 «Туризм»
програми)
Спеціалізація «Міжнародний туризм»
Спеціалізація «Організація курортної справи»
Предметная область (область
знаний / специальность /
24 Сфера обслуживания
специализация программы)
242 «Туризм»
Специализация «Международный туризм»
Специализация «Организация курортного дела»
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-наукова прикладна
Ориентация образовательной
Образовательно-научная прикладная
программы
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Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації
Основной фокус
образовательной программы и
специализации
Особливості програми
Особенности программы

Спеціальна освіта з туризму за спеціальністю Туризм.
Ключові слова: туризм, рекреація, курорт.
Специальное образование по туризму по специальности
Туризм. Ключевые слова: туризм, рекреация, курорт.

Виробничі практики в обсязі не менше 10 % від загального
обсягу освітньої програми.
Участь у національних та міжнародних конгресах,
конференціях, симпозіумах тощо. Академічна мобільність,
участь у грантових програмах.
Поточний моніторинг освітніх програм, діагностика та
актуалізація освітніх програм (не менше одного разу на рік)
у відповідності з потребами туристичного ринку праці та
академічної автономії ЗВО.
Производственные практики в объеме не менее 10% от
общего объема образовательной программы.
Участие в национальных и международных конгрессах,
конференциях, симпозиумах и тому подобное.
Академическая мобильность, участие в грантовых
программах.
Текущий мониторинг образовательных программ,
диагностика
и
актуализация
образовательных
программ (не менее одного раза в год) в соответствии с
потребностями туристического рынка труда и
академической автономии ЗВО.
4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання / Пригодность
выпускников к трудоустройству и дальнейшему обучению
Придатність до працевлаштування Робочі місця в туристичних (туроператорських) компанія,
малих підприємствах (турагенства, екскурсійні бюро, ТІЦ),
Пригодность к трудоустройству
закладах курортного господарствах, інших підприємствах
індустрії туризму та рекреації, державних та регіональних
органах влади з управління туризмом, викладачі
спеціальних дисциплін ЗВО І-ІІІ рівня акредитації.
Можлива професійна сертифікація, у тому числі в закладах
вищої освіти за результатами опанування програми з
туризму, яка може надаватися окремим рішенням
екзаменаційної
комісії,
на
підставі
оволодіння
компетентностями, передбаченими спеціальними блоками
дисциплін даного плану (мінімально необхідні критерії:
рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками
не менше як 75 балів, оцінка за виробничу практику за
спеціалізацією не менше як 75 балів, а також захист
кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може
бути
присвоєна
професійна
кваліфікація
(за
Класифікатором професій ДК 003:2010):
2481.2 Туризмознавець
2481.2 Екскурсознавець
2213.2 Фахівець з рекреації
2483.2 Фахівець із санаторно-курортної справи
2481.1 Молодший науковий співробітник (туризмологія,
екскурсознавство)
2483.1 Молодший науковий співробітник (рекреалогія)
2310.2 – Викладач закладу вищої освіти
Рабочие места в туристических (туроператорских)
компания,
малых
предприятиях
(турагенства,
экскурсионные бюро, ТИЦ), учреждениях курортного
хозяйствах, других предприятиях индустрии туризма и
рекреации, государственных и региональных органах
власти по управлению туризмом, преподаватели
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специальных
дисциплин
ЗВО
I-III
уровня
аккредитации.
Возможна профессиональная сертификация, в том числе
в учреждениях высшего образования по результатам
освоения программы по туризму, которая может
предоставляться
отдельным
решением
экзаменационной комиссии, на основании овладения
компетенциями, предусмотренными специальными
блоками дисциплин данного плана (минимально
необходимые критерии: уровень освоения дисциплин
блока специализации с оценками не менее 75 баллов,
оценка
за
производственную
практику
по
специальности не менее 75 баллов, а также защита
квалификационной работы с оценкой не ниже 75
баллов) может быть присвоить а профессиональная
квалификация (По Классификатору профессий ДК 003:
2010):
2481.2 туризмовед
2481.2 Екскурсознавець
2213.2 Специалист по рекреации
2483.2 Специалист по санаторно-курортного дела
2481.1 Младший научный сотрудник (туризмология,
экскурсоведение)
2483.1 Младший научный сотрудник (Рекреалогия)
2310.2
преподаватель
учреждения
высшего
образования
Подальше навчання
Мають право продовжити навчання на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти; на отримання післядипломної
Дальнейшее обучение
освіти, підвищення кваліфікації, академічної мобільності.
Имеют право продолжить обучение на третьем
образовательно-научном уровне высшего образования;
на
получение
последипломного
образования,
повышения
квалификации,
академической
мобильности.
5 - Викладання та оцінювання / Преподавание и оценивание
Викладання та навчання
Студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване,
комптентністно-орієнтоване,
інноваційно-інформаційне,
Преподавание и обучение
теоретико-прогностичне навчання, яке проводиться у формі
лекцій, семінарів, практичних занять, в тому числі на базі
спеціалізованих лабораторій, самостійної роботи на основі
опрацювання навчально-методичної, наукової фахової
літератури та фахових періодичних видань української та
іноземним мовами, консультацій з викладачами. Під час
останнього року навчання половина часу надається на
написання кваліфікаційної дипломної роботи, яка о
презентується та обговорюється публічно.
Студентоцентроване,
проблемно-ориентированное,
комптентнистно-ориентированное,
инновационноинформационное, теоретико-прогностическое обучение,
которое проводится в форме лекций, семинаров,
практических занятий, в том числе на базе
специализированных лабораторий, самостоятельной
работы на основе обработки учебно-методической,
научной
профессиональной
литературы
и
профессиональных периодических изданий украинской
и
иностранным
языками,
консультаций
с
преподавателями. Во время последнего года обучения
половина времени предоставляется на написание
квалификационной дипломной работы, которая в
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презентуется и обсуждается публично.
Письмові (або письмово-усні) іспити, заліки, поточний
контроль, усні презентації, захист звітів з практики,
державний іспит зі спеціальності «Туризм», захист
кваліфікаційної роботи магістра
Письменные (или письменно-устные) экзамены, зачеты,
текущий контроль, устные презентации, защита отчетов
по
практике,
государственный
экзамен
по
специальности «Туризм», защита квалификационной
работы магистра
6 - Програмні компетентності / Программные компетентности
Інтегральна компетентність
Здатність ставити та успішно розв’язувати на достатньому
професійному рівні складні науково-дослідницькі та
Итегральная компетентность
практичні задачі,
узагальнювати практику туризму і
рекреації, прогнозувати напрями їх розвитку, вирішувати
професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму
та рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи,
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
.
Способность ставить и успешно решать на достаточном
профессиональном
уровне
сложные
научноисследовательские и практические задачи, обобщать
практику туризма и рекреации, прогнозировать
направления их развития, решать профессиональные
проблемы и практические задачи в области туризма и
рекреации как в процессе обучения, так и в процессе
работы, предусматривающий проведение исследований
и / или осуществления инноваций и характеризуется
неопределенностью условий и требований.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних
гуманітарних цінностей та глобалізаційних процесів,
Общие компетентности (ЗК)
пріоритетів національного розвитку
ЗК 2. Здатність до організації, планування, прогнозування
результатів діяльності
ЗК 3. Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному
професійному середовищі
ЗК 4. Вільне володіння та здатність спілкуватися діловою
англійською та іншою (іншими) іноземною (іноземними)
мовою (мовами) в межах професійної діяльності
ЗК 5. Уміння спілкуватися з експертами інших галузей в
питаннях, спільних для вирішення.
ЗК 6. Уміння розробляти проекти та управляти ними
ЗК 7. Дух підприємництва, креативність, бажання досягти
успіху і самореалізуватися.
ЗК 8. Здатність до tіme-менеджменту.
ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК 11. Дослідницькі навички і вміння
ЗК 12. Уміння приймати обґрунтовані рішення та
розв’язувати проблеми.
ЗК
1.
Действовать
на
основе
понимания
цивилизационных
гуманитарных
ценностей
и
глобализационных
процессов,
приоритетов
национального развития
ЗК 2. Способность к организации, планирования,
прогнозирования результатов деятельности
Оцінювання
Оценивание
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Фахові компетентності
спеціальності
Профессиональные
компетентности специальности

ЗК 3. Умение работать в международном и
отечественном профессиональной среде
ЗК 4. Свободное владение и способность общаться на
деловом английском и другой (другими) иностранной
(иностранными)
языке
(языках)
в
рамках
профессиональной деятельности
ЗК 5. Умение общаться с экспертами других отраслей в
вопросах, общих для решения.
ЗК 6. Умение разрабатывать проекты и управлять ими
ЗК 7. Дух предпринимательства, креативность, желание
добиться успеха и самореализации.
ЗК 8. Способность к tиme-менеджмента.
ЗК 9. Способность мотивировать людей и двигаться к
общей цели.
ЗК 10. Способность оценивать и обеспечивать качество
выполняемых работ.
ЗК 11. Исследовательские навыки и умения
ЗК 12. Умение принимать обоснованные решения и
решать проблемы.
ФК 1. Здатність визначати основні наукові поняття та
категорії методології туризму та рекреації (туризмології) і
застосовувати їх у професійній діяльності
ФК 2. Здатність
використовувати методи наукових
досліджень у сфері туризму та рекреації
ФК 3. Здатність аналізувати геопросторову організацію
туристичного процесу і проектувати її розвиток на засадах
сталості
ФК 4. Розуміння завдань національної та регіональної
туристичної політики та механізмів регулювання
туристичної діяльності
ФК 5. Здатність використовувати теорію і методи
інноваційно-інформаційного розвитку на різних рівнях
управління
ФК 6. Здатність до організації та управління туристичним
процесом на локальному та регіональному рівнях, в
туристичній дестинації, на туристичному підприємстві
ФК 7. Здатність розробляти та сприяти впровадженню
регіональних програм розвитку сталого туризму
ФК 8. Здатність впроваджувати в практику міжнародний
досвід рекреаційно -туристичної діяльності
ФК 9. Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та
національного туристичного ринків і положень соціальновідповідального бізнесу в туризмі та рекреації
ФК 10. Здатність управляти ризиками в туризмі
ФК 11. Здатність до управління інформацією
ФК 12. Здатність до підприємницької діяльності
на
національному та міжнародному туристичному ринку
ФК 13. Здатність до визначення стратегічних завдань у
розвитку туристичного бізнесу
ФК 14. Здатність до соціальної та академічної мобільності в
сфері туристичної діяльності
ФК 15. Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у
сфері туризму та рекреації
ФК 16. Здатність до педагогічної діяльності та
організації навчально-виховного процесу
в сфері
професійної туристичної освіти
ФК 17. Здатність до міжкультурної взаємодії в сфері
міжнародної туристичної освіти та професійної діяльності
ФК 1. Способность определять основные научные
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понятия и категории методологии туризма и рекреации
(туризмологии) и применять их в профессиональной
деятельности
ФК 2. Способность использовать методы научных
исследований в сфере туризма и рекреации
ФК 3. Способность анализировать геопространственную
организацию туристического процесса и проектировать
ее развитие на основе постоянства
ФК 4. Понимание задач национальной и региональной
туристической политики и механизмов регулирования
туристической деятельности
ФК 5. Способность использовать теорию и методы
инновационно-информационного развития на разных
уровнях управления
ФК 6. Способность к организации и управлению
туристическим
процессом
на
локальном
и
региональном уровнях, в туристической дестинации на
туристическом предприятии
ФК 7. Способность разрабатывать и способствовать
внедрению
региональных
программ
развития
устойчивого туризма
ФК
8.
Способность
внедрять
в
практику
международный опыт рекреационно-туристический
деятельности
ФК 9. Понимание механизмов взаимодействия
субъектов мирового и национального туристического
рынков и положений социально-ответственного бизнеса
в туризме и рекреации
ФК 10. Способность управлять рисками в туризме
ФК 11. Способность к управлению информацией
ФК
12.
Способность
к
предпринимательской
деятельности на национальном и международном
туристическом рынке
ФК 13. Способность к определению стратегических
задач в развитии туристического бизнеса
ФК 14. Способность к социальной и академической
мобильности в сфере туристической деятельности
ФК 15. Способность к осуществлению научноисследовательской работы в сфере туризма и рекреации
ФК 16. Способность к педагогической деятельности и
организации учебно-воспитательного процесса в сфере
профессиональной туристического образования
ФК 17. Способность к межкультурному взаимодействию
в сфере международной туристической образования и
профессиональной деятельности.
7 - Програмні результати навчання / Программные результаты обучения
Програмні результати навчання
Когнітивна (пізнавальна сфера)
РН1) Знання передових концепцій, методів
науковоПрограммные результаты
дослідної та професійної діяльності на межі предметних
обучения
областей туризму та рекреації
РН2) Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії
та методологію системи наук, які формують туризмологію
РН3) Здатність використовувати інформаційно-інноваційні
методи і технології в сфері туризму
РН4) Знання закономірностей, принципів та механізмів
функціонування туристичного ринку
РН5) Здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного
ринку, інтерпретувати результати дослідження та
прогнозувати напрями розвитку суб’єкта підприємницької
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діяльності в сфері рекреації і туризму
РН6) Здатність здійснювати управління підприємством
індустрії туризму та рекреації
РН7) Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері
рекреації, туризму, гостинності
РН8) Здатність розв’язувати науково-прикладні проблеми в
сфері рекреації і туризму
РН9)Знання основ і принципів організації навчальновиховного процесу у ВНЗ
РН10) Здатність досягати педагогічних цілей навчальної
діяльності у сфері професійної туристичної освіти
Когнитивная (познавательная сфера)
РН1) Знание передовых концепций, методов научноисследовательской и профессиональной деятельности
на грани предметных областей туризма и рекреации
РН2) Способность понимать и применять на практике
теории и методологии системы наук, формирующих
туризмологии
РН3) Способность использовать информационноинновационные методы и технологии в сфере туризма
РН4) Знание закономерностей, принципов и механизмов
функционирования туристического рынка
РН5)
Способность
оценивать
конъюнктуру
туристического рынка, интерпретировать результаты
исследования и прогнозировать направления развития
субъекта предпринимательской деятельности в сфере
рекреации и туризма
РН6)
Способность
осуществлять
управление
предприятием индустрии туризма и рекреации
РН7) Способность разрабатывать и реализовывать
проекты в сфере рекреации, туризма, гостеприимства
РН8)
Способность
решать
научно-прикладные
проблемы в сфере рекреации и туризма
РН9) Знание основ и принципов организации учебновоспитательного процесса в вузе
РН10) Способность достигать педагогических целей
учебной деятельности в сфере профессионального
туристического образования
Афективна (емоційна) сфера
РН11)
Вільно
володіти
державною
мовою
і
використовувати її в професійній діяльності
РН12) Практикувати використання іноземних (ної) мов
(мови) у професійній діяльності
РН13) Діяти у полікультурному середовищі
РН14) Використовувати комунікативні навички і
технології,
ініціювати
запровадження
методів
комунікативного менеджменту в практику діяльності
суб’єктів туристичного бізнесу
РН15) Відповідати вимогам спілкування в діалоговому
режимі з широкою науковою спільнотою та 19
громадськістю
в сфері туризму та рекреації
Аффективная (эмоциональная) сфера
РН11) Свободно владеть государственным языком и
использовать ее в профессиональной деятельности
РН12) Практиковать использование иностранных (ной)
языков (языка) в профессиональной деятельности
РН13) Действовать в поликультурной среде
РН14) Использовать коммуникативные навыки и

технологии,
инициировать
введение
методов
коммуникативного
менеджмента
в
практику
деятельности субъектов туристического бизнеса
РН15) Отвечать требованиям общения в диалоговом
режиме с широкой научной общественностью и
общественностью в сфере туризма и рекреации
Психомоторна сфера
РН16) Демонструвати соціальну відповідальність за
результати прийняття стратегічних рішень
РН17) Мати здатність до прийняття рішень у складних і
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових
підходів та методів прогнозування
РН17) Вміти приймати рішення у складних і
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових
підходів та методів прогнозування.
РН18) Нести відповідальність за розвиток професійного
знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку
команди, формування ефективної кадрової політики
РН19) Демонструвати здатність саморозвиватися та
самовдосконалюватися упродовж життя
РН20) Ініціювати інноваційні комплексні проекти,
проявляти лідерство під час їх реалізації
Психомоторная сфера
РН16) Демонстрировать социальную ответственность за
результаты принятия стратегических решений
РН17) Мать способность к принятию решений в
сложных и непредсказуемых условиях, что требует
применения
новых
подходов
и
методов
прогнозирования
РН17) Уметь принимать решения в сложных и
непредсказуемых условиях, что требует применения
новых подходов и методов прогнозирования.
РН18)
Нести
ответственность
за
развитие
профессионального знания и практик, оценки
стратегического развития команды, формирование
эффективной кадровой политики
РН19) Демонстрировать способность к саморазвитию и
самосовершенствоваться на протяжении жизни
РН20) Инициировать инновационные комплексные
проекты, проявлять лидерство при их реализации
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми / Ресурсное обеспечение реализации программы
Специфічні характеристики
Визначається ліцензійними умовами провадження освітньої
кадрового забезпечення
діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ
№ 1187 від 30.12.2015: доктори і кандидати наук, доктори
Специфические характеристики
філософії в галузі туризму. Можливе залучення
кадрового обеспечения
закордонних та вітчизняних фахівців до учбового процесу.
Определяется
лицензионными
условиями
осуществления образовательной деятельности учебных
заведений, утвержденных Постановлением КМУ № 1187
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от 30.12.2015: доктора и кандидаты наук,
доктора
философии в области туризма. Возможно привлечение
иностранных и отечественных специалистов к учебному
процессу.
Специфічні характеристики
матеріально-технічного забезпечення
Специфические характеристики
материально-технического

Забезпеченість
лабораторіями
(інформаційних
технологій),навчальними
аудиторіями,
обладнаними
сучасними засобами навчання.
Обеспеченность
лабораториями
(информационных

обеспечения

технологий), учебными аудиториями, оборудованными
современными средствами обучения.
Специфічні характеристики
Забезпеченість освітньої програми підготовки магістрів з
інформаційного та навчальнотуризму відповідно до умов ліцензування (Постанова КМУ
методичного забезпечення
від 30.12.2015 р. №1187) та акредитації ЗВО, зокрема,
наявність:
Специфические характеристики
науково-методичних комплексів дисциплін (у тому числі
информационного и учебноелектронні версії); лабораторії інформаційних технологій;
методического обеспечения
фахових кабінетів/лабораторій (на вибір навчального
закладу);
пакетів
спеціалізованих
прикладних
ліцензованих програм, бібліотечного фонду фаховими, у
т.ч. міжнародними, періодичними виданнями та інтернетресурсами.
Обеспеченность
образовательной
программы
подготовки магистров по туризму в соответствии с
условиями лицензирования (Постановление КМУ от
30.12.2015 г.. №1187) и аккредитации ЗВО, в частности,
наличие:
научно-методических комплексов дисциплин (в том
числе
электронные
версии)
лаборатории
информационных
технологий;
профессиональных
кабинетов / лабораторий (на выбор учебного
заведения); пакетов специализированных прикладных
лицензированных программ, библиотечного фонда
профессиональными,
в
т.ч.
международными,
периодическими изданиями и интернет-ресурсами.
9 - Академічна мобільність / Академическая мобильность
Національна кредитна мобільність
Национальная кредитная
мобильность
Міжнародна кредитна мобільність
На основі угод про міжнародну академічну
Международная кредитная
мобільність за програмою Еразмус+, укладених
мобильность
Київським національним університетом імені тараса

Шевченка на умовах конкурсу

Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти
Обучение иностранных
соискателей высшего образования

На основе соглашений о международной академической
мобильности по программе Эразмус +, заключенных
Киевским национальным университетом имени Тараса
Шевченко на условиях конкурса
На загальних умовах
На общих основаниях
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
Перечень компонент образовательно-профессиональной программы и их
логическая последовательность
2.1.Перелік компонент ОП
Перечень компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
Форма
Кількість
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
підсумкового
кредитів
робота)
контролю
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОП / Обязательные компоненты ОП
ОК 1. Управління якістю туристичних послуг/ Управление
6
Іспит / Экзамен
качеством туристических услуг
ОК 2. Туризмологія / Туризмология
3
Іспит/ Экзамен
ОКЗ.
Наукові основи стійкого розвитку туризму / Научные
3
Іспит/ Экзамен
основы устойчивого развития туризма
ОК4.
Теорія та практика рекреаційно-туристичного
6
Іспит/ Экзамен
природокористування / Теория и практика рекреационнотуристического природопользования
ОК5.
Професійна та корпоративна етика / Профессиональная и
3
Залік/ Зачет
корпоративная этика
ОК6.
Методологія та організація наукових досліджень з основами
3
Залік/ Зачет
інтелектуальної власності / Методология и организация
научных исследований с основами интеллектуальной
собственности
ОК7.
Науковий семінар з туризмознавства / Научный семинар по
12
Залік/ Зачет
туризмоведения
ОК8.
Виробнича практика / Производственная практика
6
ОК9.
Асистентська практика / Ассистентская практика
12
ОК10. Магістерська робота / Магистерская работа
6
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
60
Общий объем обязательных компонентов:
Вибіркові компоненти ОП * / Выборочные компоненты ОП*
ВБ 1.1. Ринок туристичних послуг / Рынок туристических услуг
3
Залік/ Зачет
ВБ 1.2. Geoglobalistics (Геоглобалістика) / Geoglobalistics
6
Залік/ Зачет
(Геоглобалистика)
ВБ 1.3. Педагогіка та психологія вищої школи. Методика
6
Іспит/ Экзамен
викладання спеціальних дисциплін (педагогіка туризму) /
Педагогика и психология высшей школы. Методика
преподавания специальных дисциплин (педагогика
туризма)
ВБ 1.4. Tourism Politics and Menegment of Tourism Regional
6
Іспит/ Экзамен
Development (Туристична політика та управління
регіональним розвитком туризму) / Tourism Politics and
Menegment of Tourism Regional Development
(Туристическая политика и управление региональным
развитием туризма)
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ВБ 1.5. Управління проектами в туризмі / Управление проектами
3
Залік/ Зачет
в туризме
ВБ 1.6. LogisticsinTourism (Логістика в туризмі) / LogisticsinTourism
3
Залік/ Зачет
(Логистика в туризме)
Дисципліни вільного вибору студента /
Дисциплины свободного выбора студента
Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм» /
Код н/д

Выбор блоками
Специализация «Международный туризм»
ВБ 2.1.1 Інноваційна діяльність в туризмі / Инновационная

6

Іспит/ Экзамен

6
6

Іспит/ Экзамен
Іспит/ Экзамен

6

Іспит/ Экзамен

6

Іспит/ Экзамен

6

Іспит/ Экзамен

деятельность в туризме
ВБ 2.1.2 Ризики в туризмі / Риски в туризме
ВБ 2.1.3 Міжнародний туристичний бізнес /

Международный туристический бизнес
Вибір блоками
Спеціалізація «Організація курортної справи» /
Выбор блоками
Специализация «Организация курортного дела»
ВБ 2.2.1 Курортна справа з основами курортології та

реабілітології / Курортное дело с основами
курортологии и реабилитологии
ВБ 2.2.2 Маркетинг і менеджмент курортної справи /
Маркетинг и менеджмент курортного дела
ВБ 2.2.3 Управління рекреаційним підприємством /
Управление рекреационным предприятием

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) / Выбор из списка (студент
выбирает 1 дисциплину с каждого перечня)
Перелік №1 вільного вибору студента
Перечень №1 свободного выбора студента
ВБ 2.3.1 Соціологія туризму / Социология туризма
6
Залік/ Зачет
ВБ 2.3.2 Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі /
6
Залік/ Зачет
Международные расчеты и валютные операции в
туризме
ВБ 2.3.3 Міжнародне право / Международное право
6
Залік/ Зачет
Перелік №2 вільного вибору студента /
Перечень №2 свободного выбора студента
ВБ 2.4.1 Психологія туризму / Психология туризма
6
Залік/ Зачет
ВБ 2.4.2 Економіка підприємства / Экономика предприятия
6
Залік/ Зачет
ВБ 2.4.3 Трудове право / Трудовое право
6
Залік/ Зачет
Загальний обсяг вибіркових компонент / Общий объем
60
выборочных компонентов:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /
120
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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2.2. Структурно-логічна схема ОП
2.2. Структурно-логическая схема ОП
Спеціалізація «Міжнародний туризм»
Специализация «Международный туризм»
БЛОК 1

Обов’язкові компоненти: ОК 1, 4
Вибіркові компоненти: ВБ 1.1, 1.2, 1.3

БЛОК 2

Обов’язкові компоненти: ОК 3, 5,6, 8
Вибіркові компоненти: ВБ 1.4, 1.5, 1.6

БЛОК 3

Дисципліни вибору студента за блоками: ВБ 2.1.1, 2.1.2,2.1.3
Дисципліни вибору студента з переліку: ВБ 2.3.1, 2.3.2,2.3.3. (ВБ 2.4.1,
2.4.2,2.4.3)

БЛОК 4

Обов’язкові компоненти:ОК 7, 9, 10

Спеціалізація «Організація курортної справи»
Специализация «Организация курортного дела»
БЛОК 1

Обов’язкові компоненти: ОК 1, 4
Вибіркові компоненти: ВБ 1.1, 1.2, 1.3

БЛОК 2

Обов’язкові компоненти: ОК 3, 5,6, 8
Вибіркові компоненти: ВБ 1.4, 1.5, 1.6

БЛОК 3

Дисципліни вибору студента за блоками: ВБ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
Дисципліни вибору студента з переліку: ВБ 2.3.1, 2.3.2,2.3.3. (ВБ 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3)

БЛОК 4

Обов’язкові компоненти: ОК 7, 9, 10
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БЛОК 2








Обов’язкові компоненти ОП:
Наукові
основи
стійкого
розвитку туризму
Професійна та корпоративна
етика
Методологія та організація
наукових
досліджень
з
основами
інтелектуальної
власності
Виробнича практика

БЛОК 1



Обов’язкові
компоненти
ОП:
Управління
якістю
туристичних послуг
Теорія
та
практика
рекреаційно-туристичного
природокористування



Вибіркові компоненти:
Ринок туристичних послуг
Geoglobalistics
(Геоглобалістика)
Педагогіка та психологія
вищої школи. Методика
викладання
спеціальних
дисциплін
(педагогіка
туризму)

Вибіркові компоненти:
 Tourism Politics and Menegment
of
Tourism
Regional
Development
(Туристична
політика
та
управління
регіональним
розвитком
туризму)
 Управління
проектами
в
туризмі
 LogisticsinTourism (Логістика в
туризмі)





БЛОК 3
Дисципліни вибору студента за
блоками:
 Інноваційна діяльність в
туризмі
 Ризики в туризмі
 Міжнародний туристичний
бізнес
Дисципліни вільного вибору
студента з переліку:
 Соціологія
туризму
/
Психологія туризму
 Міжнародні розрахунки та
валютні операції в туризмі /
Економіка підприємства
 Міжнародне право / Трудове
право

БЛОК 4





Науковий семінар з туризмознавства
Асистентська практика
Магістерська робота
Державний іспит зі спеціальності туризм

Сеціалізація
«Міжнародний
туризм»

БЛОК 2
БЛОК 1








Обов’язкові
компоненти
ОП:
Управління
якістю
туристичних послуг
Теорія
та
практика
рекреаційно-туристичного
природокористування
Вибіркові компоненти:
Ринок туристичних послуг
Geoglobalistics
(Геоглобалістика)
Педагогіка та психологія
вищої школи. Методика
викладання
спеціальних
дисциплін
(педагогіка
туризму)







Обов’язкові компоненти ОП:
Наукові
основи
стійкого
розвитку туризму
Професійна та корпоративна
етика
Методологія та організація
наукових
досліджень
з
основами
інтелектуальної
власності
Виробнича практика

Вибіркові компоненти:
Tourism Politics and Menegment
of
Tourism
Regional
Development
(Туристична
політика
та
управління
регіональним
розвитком
туризму)
 Управління
проектами
в
туризмі
 LogisticsinTourism (Логістика в
туризмі)


БЛОК 3
Дисципліни вибору студента за
блоками:
 Курортна справа з основами
курортології та реабілітології
 Маркетинг і менеджмент
курортної справи
 Управління рекреаційним
підприємством
Дисципліни вільного вибору
студента з переліку:
 Соціологія
туризму
/
Психологія туризму
 Міжнародні розрахунки та
валютні операції в туризмі /
Економіка підприємства
 Міжнародне право / Трудове
право

БЛОК 4





Науковий семінар з туризмознавства
Асистентська практика
Магістерська робота
Державний іспит зі спеціальності туризм

Сеціалізація
«Організація
курортної
справи»

БЛОК 2
БЛОК 1
Обязательные
компоненты
ОП:
 Управление
качеством
туристических услуг
 Теория
и
практика
рекреационнотуристического
природопользования
Виборочные компоненты:
Рынок туристических услуг
Geoglobalistics
(Геоглобалистика)
 Педагогика и психология
высшей школы. Методика
преподавания специальных
дисциплин (педагогика
туризма)



Обязательные компоненты ОП:
 Научные основы устойчивого
развития туризма
 Профессиональная
и
корпоративная этика
 Методология и организация
научных
исследований
с
основами
интеллектуальной
собственности
 Производственная практика
Виборочные компоненты:
 Tourism Politics and Menegment
of
Tourism
Regional
Development
(Туристическая
политика
и
управление
региональным
развитием
туризма)
 Управление
проектами
в
туризме
 LogisticsinTourism (Логистика в
туризме)

БЛОК 3
Дисциплины свободного
выбора студента. Выбор
блоками:
 Инновационная деятельность
в туризме
 Риски в туризме
 Международный
туристический бизнес
Дисциплины свободного
выбора студента с перечня:
 Социология
туризма
/
Психология туризма
 Международные расчеты и
валютные
операции
в
туризме
/
Экономика
предприятия
 Международное право /
Трудовое право

БЛОК 4





Научный семинар по туризмоведения
Ассистентская практика
Магистерская работа
Государственный экзамен по специальности туризм

Специализация
«Международный
туризм»

БЛОК 3
БЛОК 2
БЛОК 1
Обязательные
компоненты
ОП:
 Управление
качеством
туристических услуг
 Теория
и
практика
рекреационнотуристического
природопользования
Виборочные компоненты:
Рынок туристических услуг
Geoglobalistics
(Геоглобалистика)
 Педагогика и психология
высшей школы. Методика
преподавания специальных
дисциплин (педагогика
туризма)



Обязательные компоненты ОП:
 Научные основы устойчивого
развития туризма
 Профессиональная
и
корпоративная этика
 Методология и организация
научных
исследований
с
основами
интеллектуальной
собственности
 Производственная практика
Виборочные компоненты:
 Tourism Politics and Menegment
of
Tourism
Regional
Development
(Туристическая
политика
и
управление
региональным
развитием
туризма)
 Управление
проектами
в
туризме
 LogisticsinTourism (Логистика в
туризме)

Дисциплины свободного
выбора студента. Выбор
блоками:





Курортное дело с
основами курортологии и
реабилитологии
Маркетинг и менеджмент
курортного дела
Управление
рекреационным
предприятием

Дисциплины свободного
выбора студента с перечня:
 Социология
туризма
/
Психология туризма
 Международные расчеты и
валютные
операции
в
туризме
/
Экономика
предприятия
 Международное право /
Трудовое право

БЛОК 4





Научный семинар по туризмоведения
Ассистентская практика
Магистерская работа
Государственный экзамен по специальности туризм

Специализация
«Организация
курортного дела»

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ /
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» проводиться у
формі складання державного іспиту зі спеціальності «Туризм» та у формі захисту
кваліфікаційної дипломної
роботи (один параграф магістерської роботи має бути
присвячений методиці викладання туристичної дисципліни близької за змістом до теми
дипломної роботи, що дає можливість надати кваліфікацію «викладач»).
Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного оволодіння
компетентностями, передбаченими спеціальними блоками дисциплін (мінімально необхідні
критерії: рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками не менше як 75 балів,
оцінка за виробничу практику за спеціалізацією не менше як 75 балів, а також захист
кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може бути присвоєна професійна
кваліфікація (за Класифікатором професій ДК 003:2010):
2481.2 Туризмознавець
2481.2 Екскурсознавець
2213.2 Фахівець з рекреації
2483.2 Фахівець із санаторно-курортної справи
2481.1 Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
2483.1 Молодший науковий співробітник (рекреалогія)
2310.2 – Викладач закладу вищої освіти
Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження
студенту ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр з туризму за спеціалізацією
«Міжнародний туризм» або «Організація курортної справи».
Аттестация выпускников образовательной программы специальности 242
«Туризм» проводится в форме сдачи государственного экзамена по специальности
«Туризм» и в форме защиты квалификационной дипломной работы (один параграф
магистерской работы должен быть посвящен методике преподавания туристической
дисциплины близкого по смыслу к теме дипломной работы, дает возможность
предоставить квалификацию «преподаватель»).
Отдельным
решением
экзаменационной
комиссии,
на
основании
профессионального овладения компетенциями, предусмотренными специальными
блоками дисциплин (минимально необходимые критерии: уровень освоения дисциплин
блока специализации оценкам не менее 75 баллов, оценка за производственную
практику по специальности не менее 75 баллов, а также защита квалификационной
работы с оценкой не ниже 75 баллов) может быть присвоена профессиональная
квалификация (По Классификатору профессий ДК 003: 2010):
2481.2 туризмовед
2481.2 Екскурсознавець
2213.2 Специалист по рекреации
2483.2 Специалист по санаторно-курортного дела
2481.1 Младший научный сотрудник (туризмология, экскурсоведение)
2483.1 Младший научный сотрудник (Рекреалогия)
2310.2 - преподаватель учреждения высшего образования
Аттестация завершается выдачей документа установленного образца о
присуждении студенту степени магистра с присвоением квалификации Магистр
туризма по специальности «Международный туризм» или «Организация курортного
дела».

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Класифікація компетентностей за НРК

Загальні компетенції
ЗК 1. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних
гуманітарних цінностей та глобалізаційних процесів,
пріоритетів національного розвитку
ЗК 2. Здатність до організації, планування, прогнозування
результатів діяльності
ЗК 3. Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному
професійному середовищі
ЗК 4. Вільне володіння та здатність спілкуватися діловою
англійською та іншою (шими) іноземною (ними) мовою
(мовами) в професійній діяльності
ЗК 5 Уміння спілкуватися з експертами інших сфер
діяльності по актуальним проблемам розвитку туризму і
рекреації
ЗК 6. Уміння розробляти проекти та управляти ними
ЗК 7. Дух підприємництва, креативність, бажання досягти
успіху і самореалізовуватися
ЗК 8. Здатність до tіme-менеджменту
ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети
ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт
ЗК 11. Дослідницькі навички і вміння
ЗК 12. Уміння приймати обґрунтовані рішення та
розв’язувати проблеми
Спеціальні (фахові) компетенції
ФК 1. Здатність визначати основні поняття та категорії
наукової методології туризму (туризмології) та
застосовувати їх у професійній діяльності
ФК 2. Здатність використовувати методи наукових
досліджень у сфері туризму
ФК 3. Здатність аналізувати геопросторову організацію
туристичного процесу та проектувати її розвиток на
засадах сталості
ФК 4. Розуміння завдань національної та регіональної
туристичної політики та механізмів регулювання
туристичної діяльності
ФК 5. Здатність використовувати теорію і методи
інноваційно-інформаційного розвитку на різних рівнях
управління
ФК 6. Здатність до організації та управління туристичним
процесом на локальному та регіональному рівнях, в
туристичній дестинації, на туристичному підприємстві
ФК 7. Здатність розробляти та впроваджувати регіональні
програми розвитку сталого туризму
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ФК 8. Здатність впроваджувати в практику міжнародний
досвід туристичної діяльності
ФК 9. Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового
та національного туристичного ринків і положень
соціально-відповідального бізнесу в туризмі
ФК 10. Здатність управляти ризиками в туризмі
ФК 11. Здатність до управління інформацією
ФК 12. Здатність до підприємницької діяльності на
національному та міжнародному туристичному ринку
ФК 13. Здатність до визначення стратегічних завдань у
розвитку туристичного бізнесу
ФК 14. Здатність до соціальної та академічної мобільності
в сфері туристичної діяльності
ФК 15. Здатність до здійснення науково-дослідної роботи в
сфері туризму
ФК 16. . Здатність до педагогічної діяльності та
організації навчально-виховного процесу в професійній
туристичній освіти
ФК 17. Здатність до міжкультурної взаємодії в сфері
міжнародної туристичної освіти та професійної діяльності

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Класифікація компетентностей за НРК /
Классификация компетенций по НРК

Общие компетенции
ЗК 1. Действовать на основе понимания цивилизационных
гуманитарных ценностей и глобализационных процессов,
приоритетов национального развития
ЗК 2. Способность к организации, планирования,
прогнозирования результатов деятельности
ЗК 3. Умение работать в международном и отечественном
профессиональной среде
ЗК 4. Свободное владение и способность общаться на
деловом английском и другой (шими) иностранной (ими)
языке (языках) в профессиональной деятельности
ЗК 5 Умение общаться с экспертами других сфер
деятельности по актуальным проблемам развития туризма
и рекреации
ЗК 6. Умение разрабатывать проекты и управлять ими
ЗК 7. Дух предпринимательства, креативность, желание
добиться успеха и самореализовываться
ЗК 8. Способность к tиme-менеджмента
ЗК 9. Способность мотивировать людей и двигаться к
общей цели

Знан
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+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

ЗК 10. Способность оценивать и обеспечивать качество
выполняемых работ
ЗК 11. Исследовательские навыки и умения
ЗК 12. Умение принимать обоснованные решения и решать
проблемы
Специальные (профессиональные) компетенции
ФК 1. Способность определять основные понятия и
категории научной методологии туризма (туризмологии) и
применять их в профессиональной деятельности
ФК 2. Способность использовать методы научных
исследований в сфере туризма
ФК 3. Способность анализировать геопространственную
организацию туристического процесса и проектировать ее
развитие на основе постоянства
ФК 4. Понимание задач национальной и региональной
туристической политики и механизмов регулирования
туристической деятельности
ФК 5. Способность использовать теорию и методы
инновационно-информационного развития на разных
уровнях управления
ФК 6. Способность к организации и управлению
туристическим процессом на локальном и региональном
уровнях, в туристической дестинации на туристическом
предприятии
ФК 7. Способность разрабатывать и внедрять
региональные программы развития устойчивого туризма
ФК 8. Способность внедрять в практику международный
опыт туристической деятельности
ФК 9. Понимание механизмов взаимодействия субъектов
мирового и национального туристического рынков и
положений социально-ответственного бизнеса в туризме
ФК 10. Способность управлять рисками в туризме
ФК 11. Способность к управлению информацией
ФК 12. Способность к предпринимательской деятельности
на национальном и международном туристическом рынке
ФК 13. Способность к определению стратегических задач в
развитии туристического бизнеса
ФК 14. Способность к социальной и академической
мобильности в сфере туристической деятельности
ФК 15. Способность к осуществлению научноисследовательской работы в сфере туризма
ФК16. Способность к педагогической деятельности и
организации учебно-воспитательного процесса в профессиональной
туристической образования
ФК 17. Способность к межкультурному взаимодействию в
сфере международной туристической образования и
профессиональной деятельности
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МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
ОСВІТНЬОЇПРОГРАМИ
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+

+

+
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12

+

+

+

11

+

16

+

15

Програмні результати навчання
Когнітивна сфера
РН1) Знання передових концепцій, методів
науково-дослідної та професійної діяльності і
на межі предметних областей туризму
РН2) Здатність розуміти і застосовувати на
практиці теорії та методології системи наук, які
формують туризмологію
РН3) Здатність використовувати інформаційноінноваційні методи і технології в сфері туризму
РН4) Знання закономірностей, принципів та
механізмів функціонування туристичного
ринку
РН5) Здатність оцінювати кон’юнктуру
туристичного ринку, інтерпретувати результати
дослідження та прогнозувати напрями розвитку
суб’єкта підприємницької діяльності в сфері
рекреації і туризму
РН6) Здатність здійснювати управління
підприємством індустрії туризму
РН7) Здатність розробляти та реалізовувати
проекти в сфері рекреації, туризму, гостинності
РН8) Здатність розв’язувати науково-прикладні
проблеми в сфері рекреації і туризму
РН9)Знання закономірностей і принципів
організації навчально-виховного процесу у ВНЗ

9
10

Інтеграль
на
компетент
ність

Компетентності
Загальні компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності

1
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+
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+
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РН10) Здатність досягати педагогічних цілей в
процесі
підготовки
здобувачів
вищої
туристичної освіти
Афективна сфера
РН11) Вільно володіти державною мовою і
використовувати її в професійній діяльності
РН12) Практикувати використання іноземних
(ної) мов (мови) у професійній діяльності
РН13) Діяти у полікультурному середовищі

+

РН14) Використовувати комунікативні навички
і технології, ініціювати запровадження методів
комунікативного менеджменту в практику
діяльності суб’єктів туристичного бізнесу
РН15) Відповідати вимогам спілкування в
діалоговому режимі з широкою науковою
спільнотою та громадськістю в сфері туризму
Психомоторна сфера
РН16) Демонструвати соціальну
відповідальність за результати прийняття
стратегічних рішень
РН17) Приймати рішення у складних і
непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та методів
прогнозування
РН18) Нести відповідальність за розвиток
професійного знання і практик, оцінювання
стратегічного розвитку команди, формування
ефективної кадрової політики
РН19) Демонструвати здатність
саморозвиватися та самовдосконалюватися
упродовж життя
РН20) Ініціювати інноваційні комплексні
проекти, проявляти лідерство під час їх
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реалізації

МАТРИЦА ПРОГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (ПРН) СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Компетентності / Компетентности
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+
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17

+
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+
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+ +

12
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12

+
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+

11

+

16

+

Спеціальні (фахові) компетентності /
Специальные (профессиональные)
компетентности

15

Програмні результати навчання /
Программные результаты обучения
Когнитивная сфера
РН1) Знание передовых концепций, методов
научно-исследовательской и профессиональной
деятельности и на границе предметных
областей туризма
РН2) Способность понимать и применять на
практике теории и методологии системы наук,
формирующих туризмологии
РН3) Способность использовать
информационно-инновационные методы и
технологии в сфере туризма
РН4) Знание закономерностей, принципов и
механизмов функционирования туристического
рынка
РН5) Способность оценивать конъюнктуру
туристического рынка, интерпретировать
результаты исследования и прогнозировать
направления развития субъекта
предпринимательской деятельности в сфере

9
10

1
2
3
4
5
6
7
8

Інтеграль Загальні компетентності / Общие
на
компетентности
компетент
ність
/
Интеграль
ная
компетент
ность

+ +

+

+

+

+

+

рекреации и туризма
РН6) Способность осуществлять управление
предприятием индустрии туризма
РН7) Способность разрабатывать и
реализовывать проекты в сфере рекреации,
туризма, гостеприимства
РН8) Способность решать научно-прикладные
проблемы в сфере рекреации и туризма
РН9) Знание закономерностей и принципов
организации учебно-воспитательного процесса
в вузе
РН10) Способность достигать педагогических
целей в процессе подготовки соискателей
высшей туристического образования
Аффективная сфера
РН11) Свободно владеть государственным
языком и использовать ее в профессиональной
деятельности
РН12) Практиковать использование
иностранных (ной) языков (языка) в
профессиональной деятельности
РН13) Действовать в поликультурной среде
РН14) Использовать коммуникативные навыки
и технологии, инициировать введение методов
коммуникативного менеджмента в практику
деятельности субъектов туристического
бизнеса
РН15) Отвечать требованиям общения в
диалоговом режиме с широкой научной
общественностью и общественностью в сфере
туризма
Психомоторная сфера
РН16) Демонстрировать социальную
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ответственность за результаты принятия
стратегических решений
РН17) Принимать решения в сложных и
непредсказуемых условиях, что требует
применения новых подходов и методов
прогнозирования
РН18) Нести ответственность за развитие
профессионального знания и практик, оценки
стратегического развития команды,
формирование эффективной кадровой политики
РН19) Демонстрировать способность к
саморазвитию и самосовершенствоваться на
протяжении жизни
РН20) Инициировать инновационные
комплексные проекты, проявлять лидерство
при их реализации
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