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Частина ОП яка 

оновлюється 

Підстави 

(згідно 

Положення 

про ОП, пункт 

4.1) 

Пропозиції Розгляд і 

затвердження 

змін (згідно 

Положення про 

ОП)  

Фактичний 

стан 

Передбачається  

Уточнення 

запланованих 

результатів 

навчання ОП 

   вноситься до ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня, після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Уточнення 

найменування та 

обсягу (у 

кредитах ЕCTS) 

дисциплін 

(модулів) та 

практик 

обов’язкової  

частини 

навчального 

плану 

відповідно до 

внесених змін у 

програму 

дисципліни / 

практики 

 

1. Введення 

стандартів 

вищої освіти  

спеціальності 

242 Туризм. 

2. 
Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдерам

и (роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

1. 

Українознавст

во (4 кредити) 

2. Сучасні ТЗН 

організації 

професійної 

діяльності (3 

кредити) 

3. Курсова 

робота 8 

семестр (3 

кредити) 

 

 

 

1. Екологія (4 

кредити) 

2. Організація 

туризму (17 

кредитів). 

 

 

3. 

Менеджмент 

та маркетинг в 

туризмі (10 

кредитів) 

 

 

 

 

4. 

Міжнародний 

1.Географія 

Запорізької 

області (4 

кредити)  

2.Товарознавст

во сувенірів та 

виробів 

народних і 

художніх 

промислів (4 

кредити) 

3.Підготовка та 

захист 

кваліфікаційної 

роботи (4 

кредити) 

1. Геоекологія 

(4 кредити) 

2. Організація 

туризму з 

навчальною 

практикою та 

курсовою 

роботою (18 

кредитів) 

3. Менеджмент 

та маркетинг в 

туризмі з 

курсовою 

роботою (8 

семестр, 10 

кредитів). 

4. 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



туризм (3 

кредити) 

 

Міжнародний 

туризм і 

міжнародні 

туристичні 

організації (7 

кредитів). М.1. 

Міжнародний 

туризм (3,5 

кредити). 

М.2.Міжнародн

і туристичні 

організації (3,5 

кредити). 

Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов`язкових 

освітніх 

компонентів 

1. Введення 

стандартів 

вищої освіти  

спеціальності 

242 Туризм. 

2. 
Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдерам

и (роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

 1.Міжнародні 

туристичні 

організації  

2. Спортивно-

оздоровчий 

туризм. 

  

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Оновлення 

переліку 

дисциплін для 

вільного вибору 

студентами  

1. Ініціати

ва  гаранта  та 

групи  

розробників  

освітньої  

програми 

спеціальності  

2. 

Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдерам

и (роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

1. Основи 

демографії. 

2. Організація 

дозвілля. 

3. Адаптивний 

туризм 

4.Туристичні 

ринки 

України. 

5.Міжнародні 

туристичні 

організації.. 

6. Спортивно-

оздоровчий 

туризм. 

7. Культурний 

туризм. 

8. Географія 

культури 

 

 

1. 

Спеціалізовани

й туризм. 

2. Природна та 

історико-

культурна 

спадщина 

3.  

Геологічний 

туризм 

4. Світова 

економіка. 

5.Діловий 

етикет, 

професійна та 

корпоративна 

етика в 

туризмі. 

6. Спортивний 

туризм 

7. Культурний 

туризм та 

креативні 

індустрії 

8. Ландшафтна 

вноситься до 

навчального 

плану та до 

каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



рекреація. 

Зміни розподілу 

годин у межах 

дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостій

на робота 

- лекції/семін

ари  

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/залік 

 

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики  

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміни у 

програмах 

дисциплін  

(кількість і 

перелік тем, 

послідовність їх 

вивчення, теми 

лабораторних 

занять, форми і 

методи 

контролю тощо) 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні 

кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факульт

ету і 

затверджується на 

вченій раді 



інституту/факульт

ету 

Зміни у 

програмах 

практик 

(кількість і 

перелік тем, 

бази практик, 

форми і методи 

контролю тощо) 

   вноситься до 

програми 

практики, 

затверджується на 

засіданні 

кафедри, 
передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факульт

ету і 

затверджується на 

вченій раді 

інституту/факульт

ету 

Зміни змісту й 

форм контролю 

самостійної 

роботи у межах 

дисципліни/прак

тики 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем 

курсових робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем 

дипломних робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

 


