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I Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня (далі – Стандарт), 

галузі знань 24 Сфера обслуговування, за спеціальністю 242 Туризм  

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21.02.2022 р. № 209. 

 

Розроблено науково-методичною підкомісією зі спеціальності 242 Туризм 

науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06.04.2016 р., та 

науково-методичною підкомісією зі спеціальності 242 Туризм науково-

методичної комісії з № 13 з транспорту і сервісу, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 р.  

 

Розробники Стандарту – члени НМК: 

Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, 

завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка – голова підкомісії; 

Ткаченко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-

економічного університету – заступник голови; 

Парфіненко Анатолій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна – заступник голови; 

Уварова Ганна Шевкетівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри  туризму Університету економіки та права «КРОК» – секретар 

підкомісії; 

Поколодна Марія Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного  

університету міського господарства імені О. М. Бекетова; 

Сущенко Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри  туризму Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця; 

Холявка Володимир Зеновійович, кандидат економічних наук, доцент, 

декан факультету туризму Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського; 

Басюк Дарія Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Меліх Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної 

академії харчових технологій. 

 

Фахівці, залучені до розробки Стандарту  
1. Антоненко Володимир Степанович, доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародного туризму Київського університету 

культури; 
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2. Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

3. Сокол Тетяна Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри спеціальних туристичних дисциплін  Академії праці, соціальних 

відносин і туризму Федерації профспілок України. 

 

Проєкт стандарту прийнято на засіданні науково-методичної підкомісії зі 

спеціальності  242 Туризм (протокол № 5 від 16.11. 2017 р.).  

Проєкт стандарту прийнято на засіданні науково-методичної комісії № 13 з 

транспорту та сервісу ( протокол № 1 від 28.01.2021 р.).   

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 

20.11.2018 р. протокол № 23). 

 

Фахову експертизу проводили: 

Мальська Марта 

Пилипівна 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

туризму Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Опанасюк Наталія 

Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, перший віце-президент 

Туристичної асоціації України (ТАУ).  

Бойко Олена 

Валеріївна 

директор з продажу туристичної компанії «Travel 

Professional Group» (TPG), Україна 

 

Методичну експертизу проводили: 

Таланова 

Жаннета 

Василівна 

доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з 

аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в 

Україні 

Трима Катерина 

Андріївна 

кандидат політичних наук, п.н.с. відділу політики та 

врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН 

України 

Захарін Сергій 

Володимирович 

доктор економічних наук, с.н.с., Державний секретар 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України (Департамент туризму і курортів) та Федерацією роботодавців 

України. 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій і 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 242 Туризм Науково-

методичної комісії № 13 з транспорту і сервісу сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 4 від 

02.12.2021 р. 

Стандарт вищої освіти погоджено рішенням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 28.01.2022 р. протокол № 1. 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 

 

24 Сфера обслуговування 

Спеціальність 242 Туризм 

Форми здобуття освіти Денна, заочна 

Освітня кваліфікація  Магістр з туризму 

за спеціалізацією (зазначається за наявності)  

Професійна кваліфікація  

Кваліфікація в дипломі 

 

 

ступінь вищої освіти: Магістр  

спеціальність: Туризм 

спеціалізація: (зазначається за наявності)  

Додаткові вимоги до 

правил прийому 

Не передбачено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис предметної області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: 
- туризм як суспільний феномен і складна 

динамічна система, що включає об’єкти, явища, 

умови та процеси географічного, економічного, 

організаційно-правового, соціокультурного, 

екологічного, психологічного змісту, пов’язані з 

безпечним подорожуванням та обслуговуванням 

туристів; 

- туризм як сфера професійної діяльності 

суб’єктів індустрії туризму щодо організації та 

управління туристичним процесом на різних 

ієрархічних рівнях, забезпечення умов 

функціонування і розвитку туристичного ринку. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

- теорії та методики професійної туристичної 

освіти. 

Цілі навчання - набуття здатності розв’язувати 

задачі дослідницького та/або інноваційного 

та/або управлінського характеру у сфері туризму 

і рекреації 

Теоретичний зміст предметної області: основні 

поняття, категорії, концепції, принципи, які 

визначають специфіку функціонування суб’єктів 

індустрії туризму та рекреації на різних 

ієрархічних рівнях територіального управління і 

туристичного бізнесу. 

Методи, методики та технології: просторово-

часового, соціокультурологічного, екологічного, 

економіко-математичного, нефінансового аналізу, 

синтезу, прогнозування, управління проєктами, 
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цифрові технології. 

Інструменти та обладнання: спеціалізоване 

програмне забезпечення, інтегровані бази даних, 

картографічні джерела; спеціалізовані кабінети 

або лабораторії. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти; на 

академічну мобільність; набувати додаткові 

кваліфікації в системі освіти дорослих  

Працевлаштування 

випускників 

 

 

В установах, закладах, підприємствах різних 

форм власності та їх об’єднаннях, в органах 

публічного управління туризмом різних рівнів, 

громадських туристичних організаціях та у ЗВО, 

які здійснюють підготовку фахівців для сфери 

туризму та рекреації  
 

ІІІ Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної спеціальності та їхніх результатів 

навчання 

  

Прийом до магістратури здійснюється на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра. Для осіб, що здобули бакалаврський рівень за іншою 

спеціальністю, має бути проведено фахове вступне випробування з метою 

перевірки здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей 

 

ІV Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 

 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів 

ЄКТС;  

обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямоване на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю 242 Туризм.  

Для освітньо-наукових програм обсяг наукової компоненти має становити 

не менше 30 % від загального обсягу. 

Мінімальний обсяг практики має становити не менше 10 %  від загального 

обсягу освітньої програми. 

 

V Перелік обов’язкових компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. 

 

 

 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності. 

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у 
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Загальні 

компетентності 

 

 

 

 

міжнародному та вітчизняному середовищі. 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності  

категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та 

інструментарій системи наук, що формують науковий 

базис туризму та рекреації. 

СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або 

прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації. 

СК3. Здатність до управління туристичним процесом у 

публічному секторі, в туристичній дестинації, 

туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.  

СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю 

суб’єктів регіонального, національного та міжнародного 

туристичних ринків на засадах сталого розвитку з 

урахуванням світового досвіду. 

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною 

інформацією.  

СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування 

бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері 

туризму та рекреації.  

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в 

діяльності суб’єктів туристичного ринку  

Додатково для освітньо-наукових програм: 

СК8. Здатність до науково-педагогічної діяльності у 

закладах вищої освіти. 

СК9. Здатність доносити власні знання, висновки та 

аргументацію у сфері туризму та з дотичних питань до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 

VІ Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі 

галузей знань.  

РН2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації. 



8 
 

РН3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти 

дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у 

сфері туризму та рекреації. 

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 

туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 

розвитку.   

РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, 

планувати результати їх стратегічного розвитку. 

РН7. Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми 

взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та 

етичної відповідальності. 

РН8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на 

різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують 

нових стратегічних підходів. 

РН9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на 

засадах економічної, соціальної і екологічної ефективності. 

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо 

розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного 

обслуговування. 

РН11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів 

досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації. 

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та 

регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління 

туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному 

рівнях. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

РН13. Планувати, організовувати і виконувати наукові і прикладні 

дослідження у сфері туризму та рекреації, обирати методи та інструменти 

досліджень, висувати і перевіряти гіпотези, обґрунтовувати висновки. 

РН14. Планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах 

вищої освіти, розробляти їх методичне забезпечення. 

 

VIІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи  

 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

атестаційний екзамен  
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Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи   

 

 

 

 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної задачі або проблеми дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.  

Вимоги до 

атестаційного/ 

єдиного державного 

кваліфікаційного 

екзамену  

(екзаменів) 

Під час атестаційного екзамену здобувачі вищої освіти 

повинні продемонструвати здобуття результатів  

навчання, визначених цим Стандартом та освітньою 

програмою закладу вищої освіти 

 

Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації)  (за 

наявності)  

Представлення завершеної кваліфікаційної роботи, 

результати перевірки на унікальність; відгук 

наукового керівника і зовнішнього рецензента.  

 

VІIІ Вимоги до створення міждисциплінарних освітньо-наукових 

програм  

 

Для міждисциплінарних освітньо-наукових програм для зазначення 

спеціальності 242 Туризм в освітній кваліфікації необхідно забезпечити 

опанування здобувачами третього (доктора філософії) рівня освіти 

компетентностей та результатів навчання: 

Загальні та спеціальні компетентності  

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 

вітчизняному середовищі.  

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що 

формують науковий базис туризму та рекреації. 

СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 

регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах 

сталого розвитку з урахуванням світового досвіду. 

Результати навчання  

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і  на межі 

галузей знань.  

РН8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на 

різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними та потребують 

нових стратегічних підходів. 

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо 

розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного 

обслуговування. 
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РН11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів 

досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації. 

 

ІХ Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

 

Повна назва та реквізити відповідного Професійного 

стандарту  

Професійних 

стандартів немає 

Особливості Стандарту вищої освіти, пов’язані з 

наявністю Професійного стандарту  

 

 

X Додаткові вимоги до організації освітнього процесу для освітніх 

програм з підготовки фахівців для професій, для яких запроваджене 

додаткове регулювання (за необхідності) 

 

Додаткове регулювання не запроваджено. 

 

XI Додаткові вимоги до структури освітніх програм, необхідних для 

доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання (за 

необхідності)   

 

Додаткове регулювання не запроваджено. 

 

ХІІ Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти 

 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. 

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п]. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]. 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор видів економічної 

діяльності» ДК 009:2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]. 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]. 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584) 

«Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти» [Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/ 

2020-metod-rekomendacziyi.docx]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dk003.com/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/%202020-metod-rekomendacziyi.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/%202020-metod-rekomendacziyi.docx
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8. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» [Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/ 

242-turizm-bakalavr.pdf. 

 

 

 

Генеральний директор директорату  

фахової передвищої, вищої освіти      Олег ШАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки 

магістрів за спеціальністю 242 «Туризм»  стосовно: 

 обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» зі спеціальності 242 «Туризм»  ; 

 рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною 

освітньою програмою та результатів їх навчання; 

 переліку обов’язкових компетентностей випускника; 

 нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованого у термінах результатів навчання; 

 форм атестації здобувачів вищої освіти; 

 вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм; 

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою 

та відповідають Закону України «Про вищу освіту», дескрипторам 

Національної рамки кваліфікацій.  

Заклад вищої освіти (наукова установа) самостійно визначає перелік 

дисциплін та інших видів освітньої та наукової діяльності, необхідний для 

задоволення визначених Стандартом вимог.  

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не 

є вичерпним. Заклади вищої освіти (наукові установи) при формуванні освітніх 

програм можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і програмних 

результатів навчання. Заклади вищої освіти (наукові установі) мають право 

використовувати власні формулювання спеціальних (фахових) 

компетентностей і результатів навчання, забезпечуючи при цьому, щоб 

сукупність вимог освітньої програми повністю охоплювала всі вимоги 

стандарту.  

Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК. В таблиці 2 показана відповідність результатів навчання 

компетентностям. 

 

Можливе працевлаштування випускників 

Рекомендовані назви професій, які можуть займати випускники відповідно до:  

 
Класифікатора професій ДК 003:2010 International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-08) 

2481.2 Туризмознавець                         

2481.2 Екскурсознавець                                   

2213.2 Фахівець з рекреації  

2483.2 Фахівець із санаторно-курортної 

справи 

242 Administration Professionals/242 

фахівців з адміністрування 

243 Sales, Marketing and Public Relations 

Professionals/243 професіоналів з продажу,  

маркетингу та зв’язків з громадськістю 

Додатково для освітньо-наукових програм 

2481.1 Молодший науковий співробітник 

(туризмологія, екскурсознавство) 

2483.1 Молодший науковий співробітник 

(рекреалогія)  

2310.2 – Викладач закладу вищої освіти 
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При визначенні переліку компетентностей і результатів навчання 

підкомісія 242 Туризм НМК № 13 з транспорту і сервісу виходила з таких 

методологічних положень:  

1. Кількість та зміст формулювань компетентностей та результатів 

навчання має відповідати принципу «мінімальне-спільне-необхідне» задля 

забезпечення автономії ЗВО при розробці освітніх програм даної спеціальності  

2. Забезпечення кореляції компетентностей з описом кваліфікаційного 

рівня магістра (дескрипторами) Національної рамки кваліфікацій НРК (таблиця 

1)   

3. Забезпечення кореляції вимог до результатів навчання з визначеними 

вимогами до компетентностей (таблиця 2). Зазначений перелік не є вичерпним. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу:  https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf]; 

2. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) [Режим доступу:  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf]; 

3. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) [Режим доступу: 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_C

omm unique_AppendixIII_952778.pdf]; 

4. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011. 

[Режим доступу: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-

standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf]; 

5. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-

Г) 2013 [Режим доступу: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf]; 

6. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти –  

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-

vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=80 

7. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-

osvity-ukrainy&start=80 

8. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. 

Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-

metodychni-rekomendatsii&start=80 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf%202
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf%202
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Comm%20unique_AppendixIII_952778.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Comm%20unique_AppendixIII_952778.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80


14 
 

Таблиця 1  

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

 
Класифікаці

я 

компетентно

стей за НРК 

Знання  
Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або 

галузі знань і є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

осмислення 

проблем у галузі та 

на межі галузей 

знань 

 

Уміння/навички 

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур 

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах  

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Комунікація  
К1 Зрозуміле 

і недвозначне 

донесення 

власних 

знань, 

висновків та 

аргументації 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема, до 

осіб, які 

навчаються  

 

Відповідальність і 

автономія  

АВ1 Управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів   

АВ2 Відповідальність 

за внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

оцінювання 

результатів діяльності 

команд та колективів   

АВ3 Здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії  

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн Ум1   

ЗК2 Зн Ум2 К  

ЗК3  Ум2 К АВ1 

ЗК4  Ум1, Ум2 К АВ1, АВ2 

ЗК5  Ум1, Ум3  АВ2 

ЗК6 Зн Ум3   

ЗК7 Зн Ум1, Ум3 К  

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн Ум2  АВ2 

СК2  Зн Ум1, Ум3  АВ1, АВ3 

СК3  Ум 2, Ум3 К АВ1 

СК4  Ум 1, Ум3 К АВ2 

СК5 Зн Ум3   

СК6 Зн Ум 1, Ум 2, Ум3 К АВ1 

СК7 Зн Ум1, Ум3 К АВ1 

СК8 Зн Ум1, Ум2,Ум3 К АВ1, АВ2 

СК9 Зн Ум1, Ум2,Ум3 К АВ1, АВ2 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 
 

 

 

Програмні результати навчання 

Компетентності 

Інтеграль 

на 

компетент 

ність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
  7
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
  7
 

8
 

9
    

РН1. Спеціалізовані концептуальні 

знання, що включають сучасні наукові 

здобутки, критичне осмислення проблем 

у сфері туризму та рекреації і на межі 

галузей знань.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

  

+ 

    

 

  

+ 

 

+ 

 

РН2. Спеціалізовані уміння/навички 

розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або провадження 

інноваційної діяльності з метою розвитку 

нових знань і процедур у сфері туризму та 

рекреації. 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

   

+ 

  

+ 

   

+ 

  

+ 

 

+ 

 

РН3. Застосовувати сучасні цифрові 

технології, методи та інструменти 

дослідницької та інноваційної діяльності для 

розв’язання складних задач у сфері туризму 

та рекреації. 

 

+ 

 

+ 

        

+ 

   

+ 

  

+ 

 

+ 

 

РН4. Проводити аналіз геопросторової 

організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на 

засадах сталості. 

 

+ 

    

+ 

  

+ 

    

+ 

   

+ 

   

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і 

оцінювання функціонування туристичного 

ринку різних ієрархічних рівнів, 

прогнозувати тенденції його розвитку. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

       

 

 

 

      

+ 

РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність 

суб’єктів туристичного ринку, планувати 

результати їх стратегічного розвитку. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

    

 

 

+ 

   

+ 

  

РН7. Організовувати співпрацю зі 

стейкголдерами, формувати механізми 

взаємодії суб’єктів туристичного ринку з 

 

+ 

  

+ 

 

   

+ 

      

+ 

 

 

    

+ 
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урахуванням аспектів соціальної та етичної 

відповідальності. 

РН8. Управляти процесами в суб’єктах 

індустрії туризму та рекреації на різних 

ієрархічних рівнях, які є складними, 

непередбачуваними і потребують нових 

стратегічних підходів. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

    

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

  

РН9. Розробляти та реалізовувати проєкти у 

сфері туризму та рекреації на засадах 

економічної, соціальної і екологічної 

ефективності. 

 

+ 

    

+ 

 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

   

+ 

    

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері 

туризму та рекреації щодо розв’язання 

широкого кола проблем, зокрема безпеки і 

якості туристичного обслуговування. 

 

+ 

     

+ 

  

+ 

     

+ 

 

+ 

   

РН11. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення професійних проблем, 

презентації результатів досліджень та 

проєктів у сфері туризму та рекреації. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

РН12. Аналізувати, формулювати і 

реалізовувати національну та регіональну 

туристичну політику, вдосконалювати 

механізми управління туристичними 

дестинаціями на національному, 

регіональному та локальному рівнях. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

        

+ 

    

+ 

  

+ 

РН13. Планувати, організовувати і 

виконувати наукові і прикладні дослідження 

у сфері туризму та рекреації, обирати методи 

та інструменти досліджень, висувати і 

перевіряти гіпотези, обґрунтовувати 

висновки. 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

  

 

+ 

  

РН14. Планувати і викладати спеціальні 

навчальні дисципліни у закладах вищої 

освіти, розробляти їх методичне 

забезпечення. 

 

+ 

   

+ 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

    

+ 

   

+ 

 

+ 

 


