
Профіль освітньої програми
Загальна інформація

Офіційна назва 
освітньої програми

Туризмознавство

Спеціальність 242 Туризм
Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр; 
магістр туризму

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання – 1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України; 
сертифікат УД № 21002021, строк дії – до 1 липня 2023 р. 

Цикл/рівень

Другий (магістерський) рівень 
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
EQF-LL – 7 рівень

Вимоги  до  рівня
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Підготовці  фахівців,  які  володіють  знаннями  предметної
області, а також загальними та фаховими компетентностями та
здатні до ефективного забезпечення здійснення видів діяльності
спрямованих  на  розвиток  конкурентоспроможної  сфери
туризму на різних організаційних рівнях.
Характеристика освітньої програми

Предметна область

Туризм  як  суспільний  феномен,  багатовимірне  соціально-
економічне  явище,  складна  еколого-економічна  система,  яка
охоплює  різноманітні  природничо-географічні,  соціально-
культурні,  екологічні,  економічні,  організаційно-правові
аспекти; 
Туризм  як  сфера  професійної  діяльності  -  з  організації  та
управління  туристичним  процесом  на  різних  ієрархічних
рівнях;  з  дослідження,  аналізу  та  прогнозування  напрямків
розвитку  туристичного  ринку,  його  сегментів,  суб’єктів
туристичної діяльності; - з туристичної освіти.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі туризму. 
Ключові слова: туризмознавство, екскурсологія, туристична 
інфраструктура, ринок туристичних послуг, суб’єкти 
туристичного бізнесу;педагогіка, професійна освіта, управління 
проектами, менеджмент туризму

Особливості 
програми

-

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання



Придатність до 
працевлаштування

Професіонали в галузі туризму 
Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) 
Туризмознавці 
Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та 
санаторно-курортної справи 
Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 
Наукові співробітники (рекреалогія) 
Професіонали із санаторно-курортної справи
Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро 
подорожей;
Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних 
агентств та бюро подорожей;
Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та 
спорту;
Агенти з туризму;
Інструктор-методист з туризму;
Фахівець з туристичного обслуговування;

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

дуальне навчання, студентсько-центроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через
виробничу практику

Оцінювання
письмові екзамени, захист курсових робіт, звітів з виробничої та
переддипломної практик, захист магістерської роботи

Програмні результати навчання



Програмні 
результати 
навчання (ПРН), 
визначені стандартом 
вищої освіти 
спеціальності

-  знання  передових  концепцій  та  методів  в  галузі  науково-
дослідної  та/або професійної  діяльності  і  на межі предметних
областей туризму;
-  здатність  розуміти  і  застосовувати  на  практиці  теорії  та
методології системи наук, які формують туризмологію;
- здатність використовувати інформаційно-інноваційні методи і
технології у сфері туризму;
-  знання  закономірностей,  принципів  та  механізмів
функціонування туристичного ринку;
-  знання  основ  і  принципів  організації  навчально-виховного
процесу у ВНЗ;
-  здатність  оцінювати  кон’юнктуру  туристичного  ринку  та
інтерпретувати результати дослідження;
-  здатність  здійснювати  управління  підприємством  сфери
туризму;
- здатність розробляти та реалізовувати проекти у сфері туризму
і гостинності;
-  здатність  розв’язувати  науково-прикладні  проблеми  у  сфері
туризму;
- здатність досягати педагогічних цілей навчальної діяльності;
-  практикувати  використання  іноземних(ної)  мов  (мови)  у
професійній діяльності;
- діяти у полікультурному середовищі;
-  брати  участь  у  дискусіях   з  проблемних  питань  розвитку
туристичної сфери; 
-  демонструвати  уміння  та  навички  комунікативного
менеджменту;
-  дотримуватися  вимог  спілкування  в  діалоговому  режимі  з
широкою  науковою  спільнотою  та  громадськістю  в  сфері
туризму.
-  демонструвати  соціальну  відповідальність  за  результати
прийняття стратегічних рішень;
-  практикувати  прийняття  рішень  у  складних  і
непередбачуваних  умовах,  що  потребує  застосування  нових
підходів та прогнозування;
-  демонструвати  здатність  саморозвиватися  та
самовдосконалюватися впродовж життя;
- ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та
повна автономність під час їх реалізації.

Програмні
результати
навчання  (ПРН),
визначені  вищим
навчальним закладом 

-  розробляти  нові  послуги  (продукцію)  з  використанням
інноваційних  технологій  виробництва  та  обслуговування
споживачів
- формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні
комунікації  на  підприємствах  туризму,  навички  взаємодії
(робота в команді);
-  здатність управляти підприємством, приймати стратегічні  та
тактичні  рішення  у  господарській  діяльності  суб’єктів
туристського бізнесу;
-  здатність  оцінювати  та  забезпечувати  якість  продукції  та
послуг на підприємствах туризму; 



-  нести  відповідальність  за  розвиток  професійного  знання  і
практик, оцінювання стратегічного розвитку команди;

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове 
забезпечення

Висококваліфіковані кадри з науковими ступенями і званнями з
досвідом роботи у сфері туризму

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Лекційні  заняття  проводяться  в  аудиторіях  з  мультимедійним
обладнанням. Практичні заняття проводяться в спеціалізованих
комп’ютерних класах

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Кожна  навчальна  дисципліна  навчального  плану  забезпечена
навчально-методичним комплексом і дистанційним курсом. Всі
студенти та співробітники зареєстровані на ресурсах Microsoft,
мають корпоративні акаунти. Завдяки цьому для них відкритий
доступ  до  розширеного  набору  хмарних  сервісів,  а  також
більшості ліцензійних продуктів Microsoft (більше 100 позицій).
Багато з цих продуктів вже впроваджені або активно 
впроваджуються в навчальний процес: MS Project, Teamwork, 
TeamLab., Open Workbench., GanttProject, dotProject., Outlook, 
OneNote,  EverNote, Nirvana, Wunderlist, Toggl, MS Office, Office
365, Документ. онлайн, AllFusion Process Modeler 7, MS Visio, 
MS PowerPoint, MS Sway, Libre office.Impress, FreeMind, 
Mind42, ViSta, MacANOVA,. Matrixer.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

-

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та:
- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89 
від жовтеня 2017 р. 
- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88 
від 12.10. 2017 р.
- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, 
м. Анкара), угода № 69 від 28.03. 2016 р.
- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), угода 
№ 75 від 22.02.2018 р.
- Естонським університетом природничих наук ( м. Тарту), 
угода № 90 від 10.10. 2017 р.
 

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

-


