
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою та вищі 

навчальні заклади, де готують фахівців: 

 

Освітнього рівня                           Перший (бакалаврський) 

                                                               (рівень вищої освіти) 

  

Спеціальності:                              242 Туризм____________ 

                                                            (код і назва напряму підготовки) 

 

 

 

 

 

З нормативним терміном навчання (денна форма)            _____4______ 

                                                                                                                                      

(років, місяців) 

  



ІІ. Загальна характеристика 
Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

Рівень вищої освіти Перший бакалаврський 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Туризм 

Ступінь що 

присвоюється 
Бакалавр 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Спеціалізація (за 

наявності) 

Варіативна 

компонента 
Туризм 

Освітня кваліфікація Бакалавр з туризму 

Професійна(і) 

кваліфікація (ї) 

Кваліфікація в 

дипломі 
Бакалавр з туризму 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС Термін навчання 4 роки 

Рівень/цикл 
НРК України – 6 рівень; FQ for the EHEA – перший цикл, EQF–LLL 

– 6 рівень

Мова(и) викладання Українська мова 

Вимоги до рівня 

освіти осіб, які 

можуть розпочати 

навчання за цією 

програмою 

Наявність повної загальної середньої освіти, або ступеня молодшого 

бакалавра 

Обмеження щодо 

форми навчання 
Без обмежень 

Академічні права 

випускників 

Можливість навчатися за програмами другого циклу (магістратура) 

за цією ж галуззю, знань, що узгоджується з отриманим дипломом 

бакалавра, або суміжною.  

Інтернет адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.suem.edu.ua 

Профіль освітньої програми 

Мета освітньої 

програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців з туризму, які здатні 

розв’язувати практичні завдання сфери туризму та володіють 

відповідними компетентностями, необхідними для провадження 

ефективної діяльності в сфері обслуговування. 

Характеристика 

освітньої програми 



Галузь знань 24 Сфера обслуговування  

Фокус програми 

загальна/спеціальна 

Загальна програма: закцентовано увагу на здобутті навичок та знань 

у сфері туризму, що передбачає визначену зайнятість та можливість 

подальшої освіти та кар’єрного зростання (магістерські професійні 

та наукові програми). Програма дозволяє всебічно вивчити 

специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості 

обслуговування туристів.  

Спеціальна програма: закцентовано увагу на формуванні та 

розвитку професійних компетентностей для здійснення діяльності в 

галузі туризму. 

3. Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма для бакалавра  

Структура програми передбачає оволодіння системою поглиблених  

знань щодо загальнонаукових та спеціальних методів, професійних  

методик і технологій, які необхідні для забезпечення ефективної  

сервісної й виробничо-технологічної діяльності у сфері туризму. 

Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в 

туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку.  

4. Особливості 

програми 

Програма націлена на отримання студентами достатнього обсягу 

знань та практичних навичок, необхідних фахівцям туристичної 

сфери для вирішення виробничих завдань. Програма розвиває 

перспективи практичного опанування навичок туристичної 

діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку сфери 

обслуговування туристичної галузі.  

Придатність 

випускників до 

працевлаштування 

та подальшого 

навчання 

Фахівець із туристичного 

обслуговування 

Фахівець із організації дозвілля 

Фахівець із екскурсійного 

обслуговування 

Фахівець із міжнародного туризму 

Фахівець із внутрішнього туризму 

Фахівець із спеціалізованого туризму 

Інструктор-методист з туризму 

Фахівець у галузі управління 

Викладання та 

оцінювання 

 

1. Викладання та 

навчання 

Інтерактивне спілкування з викладачами, прогресивні форми 

викладання, оволодіння професійними методиками на основі 

різноманітних інтерактивних курсів, самопідготовка із 

використанням дистанційних курсів, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, робота з електронною бібліотекою 

СУЕМ, використання мережі Інтернет, підготовка есе та доповідей, 

робота у комп’ютерних класах, практична підготовка. 



2. Оцінювання 

Поточний контроль: тестування знань, виконання завдань в 

дистанційних курсах, усні презентації. Підсумковий контроль – 

контрольні та індивідуальні роботи, звіти про практику, курсові 

роботи та їх захист, семестрові заліки і екзамени з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. Атестація у формі 

кваліфікаційного фахового іспиту, підготовка та захист  

бакалаврської дипломної роботи. 

Стиль та методики 

навчання 

 

1. Підходи до 

викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-

пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих 

групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, 

підготовка презентацій з використанням сучасних програмних 

засобів. Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій 

роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє 

формуванню розуміння потреби й готовності до продовження 

самоосвіти протягом життя. Самостійна робота здійснюється із 

використанням дистанційних курсів, на основі підручників та 

конспектів, робота з електронною бібліотекою СУЕМ, 

використання мережі Інтернет, підготовка есе та доповідей, робота 

у комп'ютерних класах, практична підготовка. Навчально-

методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 

здійснюється через університетське модульне середовище 

освітнього процесу.  

2. Система 

оцінювання 

Поточний контроль: тестування знань, виконання завдань в 

дистанційних курсах, усні презентації. Підсумковий контроль – 

контрольні та індивідуальні роботи, звіти про практику, курсові 

роботи та їх захист, семестрові заліки і екзамени з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. Атестація у формі 

кваліфікаційного фахового іспиту,  підготовка та захист  

бакалаврської дипломної роботи. 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність ставити та успішно вирішувати на достатньому 

професійному рівні науково-дослідницькі та практичні завдання, 

узагальнювати практику туризму, прогнозувати напрямки розвитку, 

розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у 

виробничому процесі. 

Загальні 

компетентності  

ЗК1. Здатність до комунікаційної взаємодії в туристичній сфері. 

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань 

у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному 

житті.  

ЗК3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний 



апарат.  

ЗК4. Здатність до формування світогляду, розуміння принципів 

розвитку природи, людини, суспільства.  

ЗК5. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, 

застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних 

обов'язків.  

ЗК6. Здатність до використання сучасного програмного 

забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, 

володіння основними методами, способами і засобами отримання, 

зберігання, переробки і використання інформації у професійній 

діяльності.  

ЗК7. Здатність використовувати організаторські навички для 

планування роботи колективу.  

ЗК8. Здатність до сприйняття культури та звичаїв інших країн і 

народів, толерантного ставлення до національних, расових, 

конфесійних відмінностей, здібність до міжкультурних комунікацій 

у туристичній сфері.  

ЗК9. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною 

та іноземною мовами для спілкування у професійній та соціально-

культурній сферах, володіння фаховою термінологією українською 

та іноземною мовами.   

ЗК10. Здатність застосувати основні методи організації безпеки 

життєдіяльності людей, їх захисту від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, інших ситуацій в туристичній діяльності. 

Спеціальні фахові 

компетентності  

ФК 1. Здатність використовувати способи прийняття управлінських 

рішень, адекватних вимогам туристського ринку, формувати 

організаційні структури та здійснювати поточне і стратегічне 

планування туристичного сервісу. 

ФК 2. Здатність до реалізації туристичного продукту з 

використанням інформаційних і комунікативних технологій.  

ФК 3. Здатність до ефективних комунікацій та до представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технології.   

ФК 4. Здатність дотримуватися етичних та правових норм, що з 

урахуванням соціальної політики держави регулюють відносини 

людини з людиною, суспільством, навколишнім середовищем.    

ФК 5. Здатність аналізувати діяльність туристичної фірми та її 

структурних підрозділів за певний період, користуючись плановою і 

звітною документацією, статистичними показниками, стандартними 

методиками й аналітичним інструментарієм.  

ФК 6. Здатність застосування теоретичних положень та практичних 

навичок з організації туризму на різних ієрархічних рівнях та в 

різних туристських регіонах світу та в Україні 

ФК 7. Здатність до застосування інноваційних технологій у 

туристичній діяльності. 

ФК 8. Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості 

створення та пропозиції нових туристичних продуктів.  

ФК 9. Здатність розрахувати та оцінити витрати з організації 

діяльності підприємств туристичної галузі .  

ФК 10. Здатність керувати колективом на підприємствах 

туристичної індустрії. 

ФК 11. Здатність до ефективного спілкування із споживачами 



туристичного продукту .  

ФК 12. Здатність до використання комплексу заходів, спрямованих 

на підвищення якості надання туристичних послуг та поліпшення 

роботи всіх підприємств сфери туризму.  

ФК 13. Здатність використовувати економічні методи 

господарювання в туристичній діяльності. 

ФК 14. Здатність до організації принципово нової форми 

рекреаційної діяльності, орієнтованої на пізнання природи та 

мінімізацію шкоди довкіллю. 

ФК 15. Здатність до реалізації проектів у туристичній індустрії. 

Програмні результати навчання 

Знання 

ЗН 1. Знати основні терміни та поняття, що формують понятійний 

апарат навчальної дисципліни, методи оцінки показників 

господарської діяльності. 

ЗН 2. Знати основні віхи географічного пізнання світу; організаційні 

форми гостинності на різних етапах історичного розвитку людства; 

історію розвитку транспортних засобів пересування; причини та 

напрямки мандрівництва у часи античності, середньовіччя та новий 

час;  

історичні періоди розвитку туризму у світі та Україні. 

ЗН 3. Знати сутність і походження понять «економіка», «економічна 

теорія», виникнення та розвиток економічної науки; сучасні 

економічні теорії; предмет економічної теорії; економічні закони і 

категорії, складові економічної теорії: мікроекономіка, 

макроекономіка. 

ЗН 4. Знати основи функціонування окремих складових виробничо-

господарського механізму підприємства.  

ЗН 5. Знати методологію статистичного дослідження економічних 

процесів, основних принципів розробки систем статистичних 

показників. 

ЗН 6. Знати теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту та їх 

сучасну парадигму в системі управління підприємством; методику 

бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального 

відображення та аудиту господарських операцій і процесів. 

ЗН 7. Знати теоретико-методологічні засади географії туризму, 

особливості методології та методики проведення географічних 

досліджень у сфері туризму, туристичне ресурсознавство та 

застосування регіонального підходу до географічної характеристики 

природних та культурно-історичних ресурсів туризму. 

ЗН 8. Знати функції менеджменту; сучасні методи управління та 

прийняття управлінських рішень; специфіку оцінювання 

ефективності менеджменту. 

ЗН 9. Знати теоретичні та методологічні основи туристичного 

маркетингу, системного підходу до маркетингу туристичного 

підприємства, організації та здійснення маркетингових досліджень 

туристичних ринків, сегментування туристичного ринку та вибору 

цільових сегментів, розроблення комплексу маркетингових заходів 

з товарної, цінової, комунікаційної політик в туризмі, стратегічного 

планування, впровадження та контролю програм маркетингу в 

туризмі. 

ЗН 10. Знати правові засади та форми функціонування туристичного 



підприємства з урахуванням нормативно-правових актів, що 

регламентують надання туристичних послуг. 

ЗН 11. Знати основні функції суб’єктів туристського ринку; 

механізм їхнього функціонування; види, характеристику і 

особливості туристського продукту; фактори, що впливають на 

виникнення, характер та поведінкові особливості споживача; 

основні типи споживачів туристських послуг; етапи організації 

світового туризму; структурні рівні організації туризму. 

ЗН 12. Знати технології обов’язкового страхування туристів на 

підставі нормативно-правової бази з питань страхування та 

особливостей страхування майна і життя в Україні та за кордоном.  

3Н 13. Знати специфіку стандартизації, сертифікації та 

ліцензування; напрями державного регулювання туристичної галузі; 

порядок оформлення ліцензій на надання туристичних послуг; 

законодавчі документи з питань ліцензування та сертифікації 

туристичних послуг; основи безпеки туристичного обслуговування; 

види санкцій за недотримання стандартів туристичного 

обслуговування. 

ЗН 14. Знати технології складання турпакету (розміщення, 

харчування, трансфер, додаткові послуги) та формування різних 

видів турів за призначенням, комплектністю, тривалістю, формою 

туристичного обслуговування, видом траси маршруту, віком 

туристів тощо. 

ЗН 15. Знати про загальні закономірності  виникнення і розвитку 

небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив 

на життя і здоров’я людини, основні положення з організації 

охорони праці. 

Уміння 

УМ 1. Уміти володіти понятійним апаратом, користуватися 

методичним інструментарієм для здійснення необхідних 

розрахунків. 

УМ 2. Уміти аналізувати особливості, завдання, функції, часові 

особливості розвитку туризму як сфери економічної діяльності 

суспільства;  використовувати набуті знання для визначення 

особливостей розвитку туризму і подорожей в певних регіонах світу 

та на їх основі визначати сучасні тенденції туризму. 

УМ 3. Уміти застосовувати методи економічного аналізу, мати 

уявлення про місце економічної теорії у пізнанні соціально-

економічних процесів. 

УМ 4. Уміти аналізувати виробничу діяльність та зовнішнє 

середовища функціонуючого підприємства, сутність та наслідки 

мікроекономічних процесів, поведінки окремих господарюючих 

суб’єктів, їх інноваційної спрямованості. 

УМ 5. Уміти проводити статистичні дослідження, обчислення 

узагальнюючих показників, побудову статистичних таблиць, 

графіків, виявлення закономірностей та тенденцій розвитку 

досліджуваних явищ УМ 6. Уміти орієнтуватися в операціях та 

ситуаціях, що виникають у результаті основних господарських 

процесів по всіх об'єктах обліку; заповнювати бухгалтерську 

документацію за об'єктами обліку; використовувати прогресивні 

форми і методи аудиту; перевіряти вірогідність інформації про 

результати законності при витраті матеріальних ресурсів і коштів. 

УМ 7. Уміти визначати туристичну привабливість природних, 



культурно-історичних ресурсів та оцінювати якісні і кількісні 

характеристики ресурсів туризму і використовувати її в практичній 

роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного 

продукту та підвищення якості туристичного обслуговування 

споживачів. 

УМ 8. Уміти організовувати процес виконання завдань відповідно 

до принципів управління; здійснювати моделювання організаційної 

структури, планування власної кар’єри, контролювання діяльності, 

оцінювання ефективності; аналізувати фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища фірми; планування діяльності фірми. 

УМ 9. Уміти діагностувати стан маркетингового середовища 

туристичних підприємств і організацій та тенденції розвитку 

туристичного ринку, досліджувати конкурентів та попит 

потенційних споживачів туристичних послуг та існуючих 

пропозиції, використовуючи методи моніторингу ринку 

туристичних послуг. 

УМ 10. Уміти контролювати дотримання правових норм та чинного 

законодавства щодо здійснення туристичної діяльності, 

використовувати відповідні нормативні і правові документи та 

обґрунтовувати шляхи вдосконалення нормативно-правового 

регулювання туристичної діяльності. 

УМ 11. Уміти складати перспективні програми турів з метою 

подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня відповідності 

запитам туристів, застосовуючи методики планування та 

впровадження нового турпродукту; визначати можливості 

зарубіжних партнерів щодо розробки турів; укладати угоди з 

зарубіжними споживачами, використовуючи результати досліджень 

світового ринку послуг; прогнозувати обсяг і асортимент 

туристських послуг за умови залучення нових споживачів, 

використовуючи методи прогнозування попиту та інтенсивність 

туристських потоків. 

УМ 12. Уміти визначати ризики та забезпечувати безпеку 

туристичних подорожей. 

УМ 13. Уміти формувати пакет документів на отримання ліцензій та 

сертифікатів; оцінювати відповідність якості обслуговування 

державним стандартам. 

УМ 14. Уміти визначати перелік послуг для надання туристам за 

результатами аналізу нормативно-правових актів, що 

регламентують надання туристичних послуг. 

УМ 15. Уміти аналізувати і оцінювати потенційні небезпеки, 

визначати шляхи запобігання та усунення їх дії на людину, вміти 

розслідувати нещасні випадки на виробництві; оцінювати стійкість 

роботи об’єктів господарської діяльності в умовах НС, розробляти 

та впроваджувати систему заходів і засоби захисту працівників, 

населення та територій від наслідків природних та техногенних НС. 

Комунікація 

КМ 1.  Організація колективної праці для досягнення ключових 

цілей розвитку туризму. 

КМ 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. 

КМ 3. Зрозуміле, уніфіковане донесення власних висновків, а також 

знань до слухачів, колег, студентів. 

КМ 4. Організація та проведення колективних нарад і переговорів, 

узгоджуючи інтереси всіх учасників щодо управління 



КМ 5. Використання різноманітних методів, зокрема інформаційних 

технологій для ефективного спілкування на професійному та 

соціальному рівнях. 

Автономність і 

відповідальність 

АВ 1. Приймати рішення та розробляти стратегії діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 

АВ 2. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою 

АВ 3. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення  

АВ 4. Мати здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Основні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Науково-педагогічний персонал кафедри відповідає вимогам 

чинного законодавства України. Всі науково-педагогічні 

працівники, залучені до реалізації освітньої програми, мають 

наукові ступені, вчені звання та підтверджений рівень наукової і 

професійної активності. Відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» забезпечується підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять 

років.  

Основні 

характеристики 

матеріальне-

технічне 

забезпечення  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

здійснює освітній процес у власних приміщеннях.  

В університеті наявні: навчальні аудиторії, які забезпечено 

мультимедійним обладнанням; тематичні кабінети; спеціалізовані 

лабораторії; комп’ютерні класи; бібліотека (наукова та електронна) 

у т. ч. читальні зали з сучасною навчальною літературою, 

науковими, довідковими та іншими виданнями; пункти харчування; 

спортивний зал, спортивні майданчики; медичний пункт. Корпуси 

університету мають точки бездротового доступу до мережі 

Інтернет.   

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

Основні 

характеристики 

інформаційно- 

методичного 

забезпечення  

Застосування інтерактивних технологій навчання, зокрема, 

мультимедійних, дистанційного навчання, відео конференцій, 

контролю знань в електронному режимі в Системі дистанційного 

навчання «Промітей»; електронна бібліотека навчально-методичних 

комплексів дисциплін: електронні конспекти лекцій, презентації 

курсів, банк електронних тестів, методичні вказівки до вивчення 

дисциплін та інщі елементи; наукова бібліотека, читальні зали; 

корпоративна пошта; навчальні і робочі плани;  графіки 

навчального процесу  навчально-методичні комплекси дисциплін;  

навчальні та робочі програми дисциплін; дидактичні матеріали для 

самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; 

програми практик; методичні вказівки щодо виконання курсових 

робіт, дипломних (робіт; критерії оцінювання рівня підготовки;  

пакети комплексних контрольних робіт; доступ до електронних 

журналів; доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

технологічне та матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу. 



Особливості освітньої програми 

Академічна 

мобільність  

На загальних підставах в межах України. На основі двосторонніх 

договорів між Східноєвропейським університетом економіки і 

менеджменту та навчальними закладами країн-партнерів. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у 

грантових програмах. 

Скорочений термін 

навчання 

На основі дипломів молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів може проводитися на загальних 

умовах або за індивідуальним графіком 

 

ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний підхід з 

використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за 

освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) передбачаються певні 

витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній обсяг навчального 

навантаження студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС 

дорівнює 30 годинам). 1 семестр – 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 

60 кредитів ЄКТС. 

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: обов’язкових 

дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента, які розподілені за циклами 

підготовки (гуманітарних дисциплін, фундаментальної підготовки, дисциплін 

професійної і практичної підготовки) відповідно до профілю освітньої програми. 

До циклу гуманітарних дисциплін відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої освіти, 

зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних 

навичок. 

До циклу фундаметальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю знань у 

здобувача вищої освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей конкретної галузі 

знань та підтримуючого характеру. 

До циклу дисцплін професійної і практичної підготовки відносяться 

навчальні дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної 

області та професійного спрямування. 

Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи (самостійну, 

аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до навчального плану. В 

таблиці 3 представлений розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів 

ЄКТС. 
 

 

 

 



Таблиця 3 

Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС 
за компонентами 

 
№ 
п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 
освіти (кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Вибіркові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Всього за весь 
термін навчання 

1. Цикл гуманітарних дисциплін 24/10 12/5 36/15 
2. Цикл дисциплін 

фундаментальної підготовки 
55/22,9 16/6,6 71/29,5 

3. Цикл дисцплін професійної і 
практичної підготовки 

90/37,5 35/14,5 125/52 

Всього за весь термін навчання 169/70,4 63/26,3 240/100 
 
 

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами, структурно-логічна послідовність їх 

вивчення, форми підсумкового контролю наведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС  

за компонентами освітніх програм 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

дипломна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1.1. Обов’язкові компоненти спеціальності 

1. Цикл гуманітарних дисциплін 

1.1.1. Філософія  5 екзамен 

1.1.2.  Історія та культура України  5 екзамен 

1.1.3. Українська мова (за професійним спрямуванням)  4 екзамен 
1.1.4. Основи охорони праці 4 екзамен 

1.1.5. Фізичне виховання  екзамен 
1.1.6. Іноземна мова 6 залік, екзамен 

Всього за цикл: 24  

2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки 

2.1.1. Інформаційні системи і технології 10 залік, екзамен 

2.1.2. Економічна теорія 5 екзамен 

2.1.3. Географія туризму 5 екзамен 

2.1.4. Туристичне країнознавство 10 залік, екзамен 

2.1.5. Статистика 5 залік 

2.1.6. Основи наукових досліджень 4 залік 

2.1.7. Світові ринки рекреаційних послуг 4 залік 

2.1.8. Безпека туризму 4 залік 

2.1.9. Туристичні ресурси України 5 екзамен 

2.1.10. Курсова робота з Туристичне країнознавство 3  

Всього за цикл: 55  



3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

3.1.1. Економіка підприємства 5 екзамен 

3.1.2. Менеджмент 5  екзамен 

3.1.3. Основи туризмознавства 5 екзамен 

3.1.4. Менеджмент в туризмі 5 екзамен 

3.1.5. Маркетинг  5 екзамен 

3.1.6. Організація туристичних подорожей 10  екзамен 

3.1.7. Організація екскурсійної діяльності 5 екзамен 

3.1.8. Організація анімаційної діяльності 5 екзамен 

3.1.9. Туроперейтинг 5 екзамен 

3.1.10. Організація готельного господарства  5 екзамен 

3.1.11 Організація ресторанного господарства 5 екзамен 

3.1.12 Правове регулювання туристичної діяльності  4 залік 

3.1.13 Бухгалтерський облік у сфері обслуговування  4 залік 

3.1.14 Курсова робота з Менеджмент в туризмі 3  

3.1.15 Курсова робота з Організація туристичних 

подорожей 

3  

3.1.16 Ознайомча практика 4  

3.1.17 Технологічна практика 4  

3.1.18 Виробнича практика 4  

3.1.19 Переддипломна практика 4  

Всього за цикл: 90  

Всього за обов’язкові компоненти: 169  

1.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Вибіркові блоки компонентів 

1. Цикл гуманітарних дисциплін 

1.2.1. Психологія 4 залік 

1.2.2. Політологія 4 залік 

1.2.3. Релігієзнавство 4 залік 

1.2.4. Логіка 4 залік 

1.2.5. Корпоративна культура 4 залік 

1.2.6. Етика й естетика 4 залік 

1.2.7 Соціологія 4 залік 

1.2.8 Педагогіка 4 залік 

1.2.9 Культурологія 4 залік 

Всього за цикл: 12  

2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки 

2.2.1. Туристичне краєзнавство 4 залік 

2.2.2. 
Інформаційні системи і технології у туристичній 

індустрії 
4  залік 

2.2.3. Населення і демографія країн світу 4 залік 

2.2.4. Рекреалогія 4 залік 

2.2.5. Курортологія 4 залік 

2.2.6. Рекреаційна географія 4 залік 

2.2.7. Регіональна економіка 4 залік 

2.2.8. Світовий туризм і готельне господарство 4 залік 

Всього за цикл: 16  
3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

2.3.1. Ділова іноземна мова 5 залік 

2.3.2. Друга ділова іноземна мова 9 залік, екзамен 



2.3.3. Історія туризму 4 залік 

2.3.4. Рекреаційні комплекси 4 екзамен 

2.3.5. Туристичні маршрути України 5 залік 

2.3.6. Кулінарна етнологія 4 залік 

2.3.7. Професійний етикет 4 залік 

2.3.8. Музейна справа та виставкова діяльність  5 залік 

2.3.9. Етнографія України 4 залік 

2.3.10. Економіка туризму 9 залік, екзамен 

2.3.11. Проектування та дизайн готельних і туристично-

рекреаційних комплексів 

5 залік 

2.3.12. Спортивний туризм 4 екзамен 

2.3.13. Спеціалізований туризм 4 екзамен 

2.3.14. Організація сільського зеленого туризму 4 екзамен 

Всього: 35  
Всього за групу вибіркових компонентів: 63  
Всього за освітньо-професійну програму 240  

 

VI - Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів 

кваліфікації бакалавра з 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

здійснюється у формі: 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра зі спеціальності 

242 «Туризм», здійснюється атестаційною комісією, до складу якої 

можуть бути залучені представники роботодавців та їх об'єднань, 

відповідно до положення про атестаційно-кваліфікаційну комісію, 

затвердженого вченою радою СУЕМ. 

Атестація здійснюється у формі: публічного захисту дипломної 

роботи та екзамену з фаху. 

Вимоги до 

дипломної 

роботи 

Дипломною роботою є робота бакалавра, що виконується на 

завершальному етапі здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти для встановлення відповідності набутих результатів 

навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти та 

освітньої програми. Дипломна робота виконується за тематикою, 

визначеною СУЕМ та  перевіряється на плагіат. 

Дипломна робота повинна відповідати нормативним вимогам та 

рекомендаціям методичних вказівок щодо робіт такого рівня СУЕМ. 

Зміст дипломної роботи визначається її темою. Деталізація вимог до 

дипломної роботи регламентується внутрішніми документами й 

положеннями СУЕМ. 

Вимоги до 

екзамену з фаху 

Екзамен з фаху містить програмні питання, які визначають рівень та 

обсяг засвоєння знань, умінь, інших компетентностей здобувачами 

вищої освіти. 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої 

можуть бути залучені представники роботодавців та/або їх 

об’єднань згідно Положення «Про організацію освітнього процесу в 

СУЕМ». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

 

 

 

 

 



VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

  

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 

щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

 


