




Освітня програма підготовки фахівців початкового рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 Туризм  розроблена відповідно до наступних документів: 
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017  № 2145‐VІІІ, «Про   
фахову  передвищу  освіту» від 06.06.2019 № 2745‐ VІІІ, 

«вищу  освіту»  від  01.07.2014  №1556‐VІІ, стандарт   фахової  передвищої  освіти 
зі спеціальності 242 Туризм освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр»,  затверджених  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України від 13.0
7.2021 № 805,  Положення  про  акредитацію   освітньо‐

професійних   програм  фахової  передвищої  освіти,  затвердженого  наказом  Мін

істерства  освіти  і  науки України  від  01.07.2021 №  749,  зареєстрованого  в Міні

стерстві  юстиції  України  13  грудня  2021  р.  за  №  1608/37230,  Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій»; Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.04.15 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; Класифікація видів 

економічної діяльності: ДК 009:2010. – На заміну ДК 009:2005; Чинний від 2012-
01-01. – (Національний класифікатор України); Класифікатор професій ДК 

003:2010. – На заміну ДК 003:2005; Чинний від 2010-11-01. – (Національний 

класифікатор України).



Основні терміни та їх визначення 
У програмі терміни вживаються в такому значенні: 
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 
діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 
та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 
предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 
стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 
заявлених у програмі результатів навчання; 

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
стандартів вищої освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої 
становить 240 (за скороченим терміном навчання 180) кредитів ЄКТС; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 
здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною 
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 
базової загальної середньої освіти; 

6) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною 
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 
освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

8) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі 
компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця 
спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти; 

9) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 
кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 
вищої освіти; система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 
навчання, обліковується в кредитах ЄКТС; 

10) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 
порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 
рівня сформованості компетентностей студента при контрольних заходах; 

11) здобувачі вищої   освіти   –   особи,   які   навчаються   у   вищому 



навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного 

ступеня і кваліфікації; 
12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 

забезпечують реалізацію певної компетентності; 
13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на 
емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

14) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 
рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 
навчання та/або професійної діяльності; 

15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих 
завдань різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого 
рівня сформованості компетентностей); 

16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби 
навчання, у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні 
сучасних досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання 
(підручники; навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально- 
методичні посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 
типовими для кваліфікацій даного рівня; 

18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 
уміння, цінності, інші особисті якості; 

20) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 
інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

21) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 
годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

22) державний кваліфікаційний екзамен – це кваліфікаційний 
підсумковий екзамен, що має на меті розв’язання виробничих завдань, 
спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, 
забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, 
аналіз, регулювання) організацією та власне технологічним процесом; питання на 
державний кваліфікаційний екзамен зазвичай регламентовано певними 
професійними функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами 
відповідних рівнів підготовки; 

23) курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого 
відноситься здебільшого до проектної та проектно-конструкторської діяльності; 
цей вид навчальної роботи може включати елементи технічного завдання, 



ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної 
документації тощо; виконання курсового проекту регламентується відповідними 
стандартами; 

24) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого 
спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад, технічну 
підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним 
(планування, облік, аналіз, регулювання); 

25) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 
супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 
занять, що містить, у тому числі інформацію щодо засобів та процедури 
контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 
інформації; 

26) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 
запланованого рівня сформованості компетентностей за видами навчальних 
занять; 

27) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація 
самостійного смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

28) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких 
забезпечуються навчальною дисципліною; 

29) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні 
об’єкти на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності); незалежно 
від фізичної природи об’єкт діяльності має певний період (цикл) існування, який 
передбачає етапи: проектування (розроблення), протягом якого вирішуються 
питання щодо забезпечення певних його якостей та властивостей; створення 
(виробництва, впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт 
використовується за призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке 
пов’язане з відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; 
утилізації та ліквідації; 

30) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науково- педагогічній 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована 
на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості; 
31) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 
цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

32) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

33) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого 
рівня сформованості дисциплінарних компетентностей; 



34) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом 

навчального матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття 
(опитування студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання 
лабораторних робіт, тестування тощо); 

35) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 
навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється 
кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

36) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 
сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 
процесі навчання за певною освітньо-професійною програмою, які можна 
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

37) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 
компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 
набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання; 

38) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка 
правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної 

кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень; 
39) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що 

розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного 

навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння окремих 
навчальних елементів і модулів за видами та формами навчання); 

40) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 
елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, 
виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

41) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом 
вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 
освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної 
освіти; 

42) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка; 

43) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 

установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 
44) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог 

до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу 
й наукової установи; 

45) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 
розв’язання задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні 
(інтелектуальнотворчі) та практичні (на основі майстерності з використанням 
методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

46) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно 
до стандартів вищої освіти. 

ІІ. Загальна характеристика 
 



Повна назва вищого 
навчального 
закладу та структурного 
підрозділу 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Мукачівський  фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр, фаховий молодший 

бакалавр з туризму 
Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Спеціальність 242 Туризм 
Офіційна назва освітньої 
програми 

Туризм 

Тип диплому та обсяг освітньої 
програми 

Диплом фахового молодшого   бакалавра, одиничний, 
120 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки  

 
 

Наявність акредитації 

Акредитація освітньо-професійної програми  «Туризм» 

освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» 

проведена у 2017 році. Термін дії сертифіката до 1 
липня 2025 року. 

Цикл/рівень 
НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий 
цикл, EQF-LLL – 5 рівень 

 
 

Передумови 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України», 
затвердженими  Педагогічною радою. Наявність базової 

або повної загальної  середньої освіти. 
Мова(и) викладання Українська 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення  опису освітньої 

програми 

http://new.makinfo.org.ua 

   
Мета освітньої програми 

Формування системи професійних знань і 

практичних навичок, необхідних для здійснення 

професійної діяльності, спрямованої на забезпечення 

споживачів туристичним продуктом, їх 

обслуговування в процесі споживання туристичного 

продукту.  

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, фундаментальна, прикладна.  
Програма складається з дисциплін загальної, 

професійної та практичної підготовки.  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації  
 

Спеціальна освіта в галузі сфери обслуговування 

спеціальності «Туризм».  
Формування фахової компетентності щодо вміння 

планувати процес надання основних і додаткових 

послуг в процесі туристичної діяльності, 

забезпечувати якісне обслуговування клієнтів в 

процесі реалізації туристичного продукту.  
Особливості програми  
 

Наявність варіативної складової професійно-
орієнтованих дисциплін для роботи у сфері 

туристичного обслуговування; практична підготовка 

протягом навчання у туристичних компаніях.  
 

Придатність до 

працевлаштування  
 

Випускник придатний до працевлаштування на 

посади у відповідності до Національного 

класифікатора професій ДК 003:2010:  
-  Фахівець з туристичного обслуговування  

http://new.makinfo.org.ua/


- Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за 

видами туризму)  
- Організатор подорожей (екскурсій)  
- Фахівець з розвитку сільського туризму  
- Фахівець із туристичної безпеки  
- Фахівець із спеціалізованого обслуговування  

Подальше навчання  
 

Продовження навчання для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня. Набуття додаткових 
кваліфікацій в системі вищої та післядипломної 
освіти. 

Викладання та навчання  
 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-
орієнтований, компетентнісний. Форми організації 

освітнього процесу: лекції, лабораторні та практичні 

заняття, семінари, самостійна робота, консультації із 

викладачами, навчальна практика, виробнича практика, 

елементи дистанційного навчання. Освітні технології: 

інтерактивні. 
Оцінювання  
 

Поточне опитування, тестовий контроль, курсові 

роботи, звіти з виробничої практики.  
Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація 

– екзамен з іноземної мови, кваліфікаційний екзамен.  
 Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою 
ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 
вербальною («зараховано», «не зараховано») 
системами. 

 
ІІІ. Перелік компетентностей випускника 

 
Інтегральна 

компетентність  
 

ІК1. Знання теоретичних та методологічних засад розвитку 

туризму.  
ІК2. Знання джерел маркетингової туристичної інформації.  
ІК3. Уміння досліджувати конкурентів та попит потенційних 

споживачів туристичних послуг та існуючих пропозиції, 

використовуючи методики маркетингових досліджень.  
ІК4. Знання відповідних технологій для комплексного 

обслуговування споживачів туристичних послуг.  
ІК5. Згідно вимог глобальних систем бронювання (ГСБ): 

здійснення бронювання туристичних послуг.  
ІК6. Уміння володіти технікою і методикою продажів, 

включаючи продаж по телефону, через Internet, у відповідь на 

запити через електронну пошту, лист бронювання, on-line 
систему та інші канали.  

ІК7. Уміння працювати з нормативними матеріалами щодо 

забезпечення екскурсійної діяльності та туристичного 

супроводу в туризмі.  
ІК8. Знання принципів технології туроперейтингу.  
ІК9. Знання правил контролю стану офісного обладнання, 

санітарних умов роботи в приміщенні.  
Загальні 

компетентності  
 

ЗК1.Здатність до формування світогляду щодо розвитку 

людського буття, суспільства і природи, духовної культури.  
ЗК2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних умовах.  
ЗК3. Здатність працювати з інформацією у тому числі в 

глобальних комп’ютерних мережах.  



ЗК4. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати їх правомірність.  
ЗК5. Здатність до ділового (професійного) дискусу на рідній 

та іноземній мові.  
ЗК6. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності.  
Фахові компетентності 

спеціальності  
 

ФК1. Здатність професійно оперувати географічною 

інформацією стосовно визначення ключових характеристик і 

властивостей туристичних та туристично-рекреаційних 

ресурсів.  
ФК2. Здатність визначати територіальну організацію та 

оцінювати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану та 

перспектив розвитку туризму.  
ФК3. Здатність проводити моніторинг ринку туристичних 

послуг.  
ФК4. Здатність визначати мотиви туристичної подорожі та 

споживчі характеристики конкурентоздатних туристичних 

послуг.  
ФК5. Здатність забезпечувати технологічні процеси 

туристичної діяльності та вміння готувати необхідну 

нормативну документацію.  
ФК6.Здатність користуватися різними автоматизованими 

системами під час здійснення туристичної діяльності.  
ФК7. Здатність забезпечувати процес обслуговування 

клієнтів в процесі реалізації туристичного продукту.  
ФК8. Здатність забезпечувати процес обслуговування 

туристів в процесі споживання туристичного продукту 
Програмні результати 

навчання  
 

Загальна підготовка 
ПРНзп1. Формування (з позиції історичного досвіду) 

розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в 

сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично 

науково обґрунтованої свідомості.  
ПРНзп2.Формування філософської культури мислення, 

пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок 

застосування філософської методології.  
ПРНзп3.Формування необхідного рівня знань та набуття 

практичних навичок ділового спілкування, читання та 

перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, робота з 

документацією.  
ПРНзп4.Формування необхідного рівня знань Конституції 

України, права, економічної науки, розуміння причинно-
наслідкових зв’язків економічних систем і суспільства та 

уміння використовувати дані знання на практиці.  
ПРНзп5.Формування у майбутніх фахівців необхідного 

рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних 

інформаційних технологій у сфері туристичного 

обслуговування.  
ПРНзп6. Формування здатності проникати у сутність 

загальнолюдських проблем з питань збереження природних 

ресурсів та питань екології.  
ПРНзп7. Формування базових уявлень про основи 

культурології, психології, що спрямовують на особистісну 

культуротворчу орієнтацію в сучасному світі, веденню 

кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної 

домінанти.  



ПРНзп8. Формування розуміння культурологічних питань 

сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого 

народу та культурного надбання людства.  
ПРНзп9. Підвищення загальномовної підготовки, мовної 

грамотності, комунікативної компетентності студентів, 

практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового 

стилів, що забезпечить професійне спілкування на належному 

мовному рівні.  
ПРНзп10. Формування знань про закономірності розвитку 

небезпек, надзвичайних ситуацій та формування вмінь і 

навичок для їх запобігання та ідентифікації.  
Професійна підготовка 

ПРНпп1. Набуття необхідних знань про теоретичні та 

методологічні засади розвитку туризму.  
ПРНпп2. Набуття практичних навичок та умінь визначати 

туристичну привабливість природних, культурно-історичних 

ресурсів та оцінювати якісні і кількісні характеристики 

інфраструктурних ресурсів туризму.  
ПРНпп3. Набуття практичних навичок формування 

самостійного стилю мислення, власної етичної позиції, 

застосовування набутих знань у сфері професійної життєдіяльності 

і особистого самовдосконалення, дотримання норм професійної 

етики в процесі фахової діяльності.  
ПРНпп4. Формування необхідного рівня теоретичних знань 

відповідних технологій для комплексного обслуговування 

споживачів туристичних послуг.  
ПРНпп5. Формування практичних навичок щодо технології 

здійснення операцій з оформлення та розрахунку зі споживачами 

послуг в сфері туристичного обслуговування.  
ПРНпп6. Набуття практичних навичок та умінь впроваджувати 

раціональні прийоми бронювання послуг за допомогою 

інформаційних технологій.  
ПРНпп7. Набуття практичних навичок та умінь визначати та 

задовольняти індивідуальний попит споживачів туристичних 

послуг, формувати програму подорожей.  
ПРНпп8. Набуття практичних навичок та умінь проводити 

розрахунки з туристами за замовлене туристичне обслуговування, 

оформлення рахунку (інвойсу) та контролювати його оплату.  
ПРНпп9. Формування практичних навичок та умінь 

співпрацювати з діловими партнерами в процесі формування тур 

продукту, забезпечувати зв’язок з туроператорами, 

консолідаторами рейсів.  
ПРНпп10. Формування практичних навичок щодо 

обслуговування офісної оргтехніки, комунікаційних засобів.  
 

Кадрове забезпечення  
 

Розробники програми є фахівці з базовою вищою освітою за 

спеціальністю «Туризм». Всі члени проектної групи є 

штатними працівниками ВСП «Мукачівський фаховий коледж 
НУБіП України». До реалізації програми залучаються 

педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 

званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти з досвідом 

роботи за фахом. З метою підвищення фахового рівня всі 

педагогічні працівники щороку проходять підвищення 

кваліфікації або стажування. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 
Навчальні, побутові, спортивні приміщення, що 

відповідають санітарним нормам і правилам, державним 

будівельним нормам України.  



Інформаційне та  
навчально-методичне  
забезпечення  

Офіційний веб-сайт http://new.makinfo.org.ua містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 
діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. 
Всі викладачі та студенти мають необмежений доступ до мережі 
Інтернет. 
Усі дисципліни, що передбачені навчальним планом, забезпечені 
відповідними навчально- методичними комплексами, які 

розроблені на основі типових положень згідно з рекомендаціями 
Міністерства освіти і науки України та зберігаються на 

відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін в 
упорядкованому як паперовому, так і електронному вигляді 
(електронними і паперовими носіями користуються як викладачі, 
так і студенти коледжу). 
Забезпечення навчальною, художньою, інформаційно-
аналітичною та науковою літературою здійснює бібліотека ВСП 

«Мукачівський фаховий коледж НУБіП України». Книжковий 
фонд становить 52219 шт. примірників навчальної, наукової, 
художньої та методичної літератури, в тому числі 49 назв 
періодичних видань. 
Коледж повністю забезпечений необхідним чинним 

законодавством України та ряду країн світу. Бібліотека має 
читальний зал на 120 місць, яка обладнана комп’ютерною 

системою із доступом до мережі Інтернет. До електронного 
фонду бібліотеки увійшли рекомендовані Міністерство освіти і 
науки України електронні підручники, навчально- методичні 
комплекси дисциплін, електронні навчальні посібники та 
навчально-методичні матеріали, які розроблені 
викладачами  коледжу. 
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ІУ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти  

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ОК1. Основи філософських знань  1,5 залік 
ОК2. Історія України 1,5 залік 

ОКЗ. 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
1,5 залік 

ОК4. Історія української культури 1,5 залік 
ОК5. Основи психології 1,5 залік 
ОК6. Соціологія 1,5 залік 
ОК7. Основи правознавства 1,5 залік 
ОК8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 екзамен 
ОК9. Етика й естетика 1,5 залік 

ОК10. 
Друга іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
4,5 залік 

ОК11. Фізичне виховання 4,5 залік 
ОК12. Вища математика 2,0 залік 
ОК13. Економічна теорія 1,5 залік 
ОК14. Безпека життєдіяльності 1,5 залік 
ОК15. Екологія 1,5 залік 
ОК16. Інформаційні системи і технології в туризмі 4,0 залік 
ОК17. Рекреаційна географія 3,0 залік 

ОК18. 
Технологія і організація туристичного 

обслуговування 
6,0 

екзамен 

ОК19. Туристичне краєзнавство 1,5 залік 
ОК20. Організація екскурсійного обслуговування 4,0 екзамен 
ОК21. Економіка підприємства 4,0 залік 
ОК22. Основи менеджменту 3,0 залік 
ОК23. Основи маркетингу 3,0 залік 
ОК24. Організація готельного обслуговування 4,0 залік 
ОК25. Організація ресторанного обслуговування 1,5 залік 
ОК26. Охорона праці в галузі 1,5 залік 
ОК27. Географія туризму 3,0 екзамен 



 
 

 
ІУ.Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 
 
На державну   атестацію   

виноситься   перелік   дисциплін, 
що формують систему компетенцій 
фахового молодшого бакалавра 
за галуззю знань 24 «Сфера 

обслуговування» 

спеціальності 242 «Туризм» з 
використанням загальнодержавних 

методів комплексної 

діагностики. 
Нормативною

 формою

 державної

 атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних компетенцій є комплексний 
державний екзамен. 

Комплексний державний екзамен за фахом складається з: 
- вирішення тестових завдань; 
- теоретичних питань; 
- письмового вирішення завдання, що разом з тестовою перевіркою знань дозволяє оцінити сформованість відповідних компетенцій 

фахового молодшого бакалавра галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». 
 На державну атестацію виносяться дисципліни циклу фундаментальної, професійної та практичної підготовки нормативної 

частини освітньої програми спеціальності 242 «Туризм». 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» проводиться у формі екзамену з іноземної мови та 

кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» із присвоєнням кваліфікації: фаховий молодший бакалавр  з туризму. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 
 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 72,0 
Вибіркові компоненти ОП 

ВБ1.    
ВБ2. Туристичне країнознавство 3,0 залік 
ВБ3. Статистика 1,5 залік 
ВБ4. Страхування в туризмі 1,5 залік 
ВБ5. Туристичні ресурси України 3,0 залік 
ВБ6. Професійний етикет 3,0 залік 
ВБ7. Організація анімаційних послуг 3,0 залік 
ВБ8. Організація сільського туризму 2,0 залік 
ВБ9. Організація транспортного обслуговування 1,5 залік 
ВБ10. Рекламна діяльність в туризмі 3,0 залік 
ВБ11. Вступ до фаху 1,5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 23,0 
Інші види навчання 

 Навчальна практика 12,5  
 Виробнича практика 4,5  
 Екзаменаційні сесії 8,0  

Загальний обсяг освітньої програми 120,0 


