
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ТУРИЗМ»  

 

Код і назва спеціальності: 242 «Туризм» 

Код і назва галузі знань: 24 «Сфера обслуговування» 

Кваліфікація: бакалавр з туризму 

Освітній ступінь: бакалавр 

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців або 2 роки 10 місяців 

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС або 180 кредитів ЄКТС 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: перший 

(бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл FQ-EHEA, 6 рівень 

ЕQF-LLL. 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра 

туризму Житомирського національного агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу: Обов’язковим при вступі на бюджетну форму 

навчання є подання результатів ЗНО з української мови і літератури, іноземної 

мови, географії або математики; на контрактну форму навчання є подання 

результатів ЗНО з української мови і літератури, історії України, географії або 

іноземної мови. 

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право 

здобувати ОС «Бакалавр» за умови наявності атестату повної загальної 

середньої освіти або диплома «молодший спеціаліст» з суміжних 

спеціальностей.  

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту 

видається здобувачу, який успішно виконав освітню програму та пройшов 

атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням ступеню 

сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної 

роботи та атестаційний екзамен. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: здобуття бакалавром, з урахуванням його 

особистісного та світоглядного розвитку, поглиблених теоретичних і 

практичних знань, умінь та навичок у сфері рекреації і туризму, достатніх для 

формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного 

продукту, а також надання послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації 

комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму.  

Цілі навчання: Програма спрямована на формування загальних та фахових 

компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері 

рекреації і туризму. 



Теоретичний зміст предметної області: здобуття бакалавром поглиблених 

теоретичних і практичних знань, умінь та навичок з географії та історії туризму, 

туристичного краєзнавства і країнознавства, рекреалогії,  організації туризму та 

екскурсійної діяльності, організації готельної та ресторанної справи, 

транспортного обслуговування, інформаційних систем і технологій в туризмі, 

економіки туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, 

правового регулювання та безпеки туристичної діяльності.  

Методи, методики та технології: Система методів навчання базується на 

принципах цілеспрямованості та студентоцентризму. Основними підходами при 

викладанні та навчанні є системність, технологічність, дискретність. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять із розв’язування 

ситуацій, семінарських та індивідуальних занять, консультацій, виконання 

дослідницьких завдань, підготовка та захист кваліфікаційної роботи. 

Програмні результати навчання:  

 Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів 

з обслуговування туристів. 

 Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук.  

 Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного 

простору. 

 Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 

технології обслуговування туристів. 

 Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 

 Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися. 

 Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг 

на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

 Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

 Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, 

достатньому для здійснення професійної діяльності. 

 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

туристичних послуг. 

 Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 

 Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 



 Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів 

виконання професійних завдань. 

 Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості. 

 Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері. 

 Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

 Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних 

завдань. 

 Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

 Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності. 

 Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях. 

Здатність до працевлаштування: Посади (професiй) працiвникiв 

визначаються згідно із Нацiональним класифiкатором ДК 003:2010 

«Класифiкатор професiй» http://hrliga.com/docs/KP-2010_r5z.htm, затвердженим 

наказом Держспоживстандарту вiд 28.07.10 р. № 327, відповідно до якого 

виділяються такі професiйні назви робiт туризму та належать такi посади:  

3414 Фахівець з туристичного обслуговування 

3414 Організатор подорожей (екскурсій) 

3414 Екскурсовод 

3414 Фахівець із організації дозвілля 

3141 Фахівець з розвитку сільського туризму 

3414 Фахівець із конференц-сервісу 

3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі 

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

3414Фахівець із туристичної безпеки 

3340 Інструктор-методист з туризму  

3439 Інспектор з туризму. 

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Бакалавр» випускники 

можуть продовжувати навчання та мають право навчання за програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. 

 

Випускна кафедра: кафедра туризму. 

Інститут/факультет: економіки та менеджменту. 

Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат географічних 

наук, доцент, завідувач кафедри туризму Житомирського національного 

агроекологічного університету,  e-mail: nester_geoek@ukr.net. 
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