
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Туризм»  

Освітнього рівня магістр 

Гарант к.геогр.н., доцент Арсененко І.А. 

 

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 

Наявність 

недоліків та 

зауважень за 

результатами 

експертизи 

якості 

освітніх 

програм 

Національним 

агентством із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти. 

 1. ПРН 

стосовно 

вільного 

володіння 

українською 

мовою 

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.Наявність 

недоліків та 

зауважень за 

результатами 

експертизи 

якості 

освітніх 

програм 

Національним 

агентством із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти; 

2. 
Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдера

ми 

(роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

1. 

«Цивільний 

захист» (3 

кредити) 

 

 

 

2. 

«Інтелектуаль

на власність» 

(3 кредити) 

 

3. «Методи та 

засоби 

компютерних 

інформаційни

х технологій» 

(3 кредити)  

1. Виробнича 

практика (9 

кредитів, 270 

годин). 

2.Підготовка 

до захисту і 

захист 

дипломної 

роботи (8 

кредитів, 240 

годин).  

1.  

«Туристичні 

дестинації та 

регіональний 

розвиток 

туризму» (3 

кредити) 

2. «Управлі

ння кадрами 

туристичних 

підприємств» (4 

кредити) 

3. «Ринок 

туристичних 

послуг» (3 

кредити). 

 

 

1.Виробнича 

практика з фаху 

(10 кредитів, 300 

годин). 

2.Підготовка до 

захисту 

(переддипломна 

практика) і 

захист 

дипломної 

роботи (9 

кредитів (270 

годин). 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов`язкових 

освітніх 

компонентів 

1.Наявність 

недоліків та 

зауважень за 

результатами 

експертизи 

якості 

освітніх 

програм 

Національним 

агентством із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти; 

2. 
Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдера

ми 

(роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

1.«Організація 

сільського 

(зеленого) 

туризму» 

2.«Організація 

адаптивного 

туризму» 

3. «Організація 

історико-

культурно 

туризму» 

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. Ініціат

ива  гаранта  

та групи  

розробників  

освітньої  

програми 

спеціальності  

2. 

Обговорення 

освітніх 

компонентів 

зі 

стейкхолдера

ми 

(роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

1. «Географія 

культури». 

2. 

«Організація 

дозвілля в 

сільському 

зеленому 

туризмі». 

3. Анімаційна 

діяльність в 

адаптивному 

туризмі» 

4.Історико-

культурна 

подієва 

реконструкці

я». 

 

1.«Планування 

та реалізація 

проектів в 

туризмі», 

2.«Організація 

та управління 

виставково-

ярмаркової 

діяльності в 

туризмі»; 

3.«Географія 

сфери 

обслуговування» 

4. 

«Територіальна 

організація 

подієвого 

туризму». 

5.»Етнокультур

не 

країнознавство». 

6. «Рекламно-

інформаційна 

робота в 

туризмі»; 

7. 

«Територіальна 

організація 

туристсько-

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 



екскурсійної 

діяльності в 

регіоні». 

 

Зміни розподілу 

годин у межах 

дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостійн

а робота 

- лекції/семіна

ри  

   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) 

1.Ініціатива  

гаранта  та 

групи  

розробників  

освітньої  

програми 

спеціальності  

2. 

Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдера

ми 

(роботодавці 

та випускники 

Освітньої 

програми 

Туризм 2019 

року). 

1. Виробнича 

практика (9 

кредитів, 270 

годин). 

 

1.Виробнича 

практика з фаху 

(10 кредитів, 300 

годин). 

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/практ

ики 

   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 

 


