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н а о свimньо -про ф есiйну проzраJчlу < Турuзла >

перulо zо (б aKaltaBpcbKo zo) рiвня спецi ально cmi 2 4 2 < Турuзлl >

еалtузi знань 24 Сфера обслуzовування,

розроблену кафеdрою mурuзму mа еконоJйiкu пidпрu€Jисmва
Н ацi о н ал ьн о ео m ехнiчн о z о у Hi в ер с umе mу к,Щн iпр о в с ька пол i mехн iKa >

Оовiтньо-професiйна програма кТуризм>> зорiснтована на здобуття
навичок та знань в сферi туризму, планування, прогнозування, обrрунryвання

управлiнських рiшень за рiзних практичних ситуацiй у дiяльностi суб'ектiв
туристичного бiзнесу. Основною метою програми е: пiдготовка фахiвцiв, якi
володiють загальними i фаховими компетентностями для успiшного
здiйснення планово-економiчноi, органiзацiйно-управлiнськоi, аналiтичноТ,
комунiкацiйноi дiяльностi у сферi туризIчry та рекреацii на принципах
академiчноТ доброчесностi, загальнолюдських цiнностей та нацiональноТ
iдентичностi.

Рецензована освiтньо_професiйна програма за спецiальнiстю
242Туризм розроблена спiвробiтниками кафедри туризму та економiки
пiдприемства НТУ <.Щнiпровська полiтехнiка> пiсля консультацiй iз
науковцями, потенцiйними роботодавцями, якi пiдтвердили потребу у
пiдготовцi фахiвцiв цiсТ спецiальностi.

В освiтньо-професiйнiй програмi визначенi програмнi компетентностi
виходячи iз видiв i завдань навчання. Вони розподiленi на загальнi та фаховi
компетентностi, найбiльш вiдповiднi для запропонованоi програми. Фаховi
KoMпeTeHTHocTi носять практичний характер i можуть бути використанi у
професiйнiй дiяльностi майбутнiх фахiвцiв з ryризму.

Навчальний шлан пiдготовки бакалаврiв за спецiальнiстю 242 Туризм
повнiстю вiдповiдае завданням освiтньо-професiйноi програми.
Послiдовнiсть вивчення, перелiк та обсяг обов'язкових компонентiв ocBiTHboT

програми вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi ocBiTHьоi програми.

Щодо пропозицiй, з огляду на необхiднiсть формування
компетентностей, якi дозволять вивчити особливостi управлiння туристично-

рекреацiйним комплексом з метою зовнiшньоi i внутрiшньоТ промоцiI

регiону, рекомендуемо до перелiку вибiркових дисциплiн додати освiтнiй
комtrонент < Стр атегiя розвитку регiонального туризму ).

Рецензована освiтньо-професiйна програма мас необхiднi cTpyKrypHi та
змiстовнi складовi, вiддзеркалюс сучаснi вимоги до випускникiв
спецiальностt 242 Туризм та може бути рекомендована для практичного
використання.

Голова
Асоцiацii IнлустрiI
Гостинностi Украiни
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рЕцЕнзlя_вцгук
на освiтньо-професiйну програму <Туризм>

першого (бакалаврського) рiвня спецiальностi 242 <<Туризм)
галузi знань 24 Сфера обс.гryговування,

розроблену кафедрою туризму та економiки пiдприемства
нацiонального технiчного унiверситету кrщнiпровська полiтехнiка>>

ознайомившись з проектом освiтньо-професiйноi програми 242 Туризм
для першого (бакалаврського) рiвня вищоI освiти студентiв фiнансово-економiЧногО факультеry Нацiона-пьного технiчного унiверситеry
<,,Щнiпровська полiтехнiка> можна зробити TaKi висновки :

1. Освiтня проIрама
галузi знань 24 Сфера

вiдповiдае стандарту вищоi освiти Украiни для
обслуговування, спецiальностi 242 Туризм,

затвердженого моН Украiни 04.10.18 (Наказ Nч 1068).
2, РОЗРОбНИКИ ПРО|РаМи е висококвалiфiкованi фахiвцi освiтнього

процесу у закjIадах вищоi освiти - проф. Шаповал в.м.,
доц. Герасименко Т.В., доц. Бондаренко Л.А.

з. освiтньо-професiйна програма е нормативним док)rментом, що
регламентуе нормативнi компетентностi, квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi,
навч€lльнi та методичнi вимоги у пiдготовцi бакалаврiв з туризму.

4, Щiлi та програмнi результати навчаннrI освiтньо-професiйноi
про|рами вiдповiдають с}п{асним тенденцiям розвитку туристичноi
дiяльностi, потребуе У фахiвцiв новоi формацii, професiйнi якостi яких мають
вiдповiдати запитам гагryзi та суспiлъства.

5, У програlrцi чiтко визначенi загальнi та фаховi компетентностi, а
також результати навчання, що формуються в процесi вивчення обов'язкових
та вибiркових навч€lльних дисциплiн.

6, Ресурсне забезпеЧення реалiзацii програми обумовлено високим
piBHeM професорсько-викJIадацького скJIаду Нацiонального технiчного
унiверситету <<.Щнiпровська полiтехнiка> у т.ч.випусковоi кафедри - кафедри
туризмУ та еконОмiкИ пiдприеМства, сереД 7-мИ викJIадачiв, 2 доктора наук,
3 доценти.

освiтньо-професiйна програма спецiальностi 242 Туризм (проект) для
першого бакалаврського рiвня вищоi освiти вiдповiдае запитам Teopii i
практики вищоi школи i може бут" затвердженою для проведеннrI освiтнього
процесу у
полiтехнiкa>.

Рецензент:

н€Lпьному технiчному унiверситетi <<rЩнiпровська

ФОП Мiщук Антон Анатолiйович,
iйtrвич туристична компанiя <Sý Тоur>>



РЕЦЕНЗШ-ВЦГУК
на о с в imньо-проф есiйну проZралtу < Турuзtп >

перutоZо (б акалаврсько zо) рiвня "п"цi*опо "-i 2 4 2 < Турuзм >
zалузi знань 24 Сфера обслуzовування,

розро бл ену каф е dp ою mурuзJиу mа екон олriкu пi dпрu€Jйс mв а
нацiональноzо mехнiчноzо унiверсumеmу к!нiпровська полimехнiка>

якiсна пiдготовка фахiвцiв у га_гrузi туризму е надзвичайно важJIивою,
ЩО ВИМаГае ВiД ЗаКЛаДiВ ВИЩОi освiти впровадженнrI ocBiTHix проIрам,
адаптованих до реалiй та перспектив розвитку суб'ектiв туристичноI
ДiЯЛЪНОСТi, TaKi ПРОГРаМИ повиннi забезпечувати набуття знань та умiнъ,яких вимагають вiд працiвникiв потенцiйнi роботодавцi.

освiтньо-професiйна програма <туризм) розроблена спiвробiтниками
кафедри туризму та економiки пiдприемства Нацiонального технiчного

<щнiпровська полiтехнiко> й ураховуе сучаснi вимоги ринку

освiтньо-професiйна програма мае чiтку структуру, Д9 зазначена мета,
предметна областъ, спрямованiсть, основний фокус та ir особливостi. В нiй
описано особливостi викладання й оцiнювання, з€вначено загалънi i фаховiкомпетентностi та програмнi результати навчання. У програмi визначенi
форма атестацii здобУвачiв вищоI освiти та вiппопiптriстr TTfl.\,*o,TTTrurT освiти та вiдповiднiстъ проIрамних

унiверситету
працi.

компетентностей i програмних
компонентам освiтнъоi програми.

результатiв навчання вiдповiдним

щодо пропозицiй, для пiдготовки сучасних фахiвцiв iз широким
кругозором i задля бiльш якiсного забезпеченшI про|рамних результатiвнавчання рекомендую ввести до перелiку обов'язкових ocBiTHix компонентiв
дисциплiну <Основи краiЪознавствD).

також рекоменду€мо бiльше долr{ати фахiвцiв-практикiв у га-гlузi
туризму до читання лекцiй майбутнiм фахiвцям ryрiндустрii, проводити
практичнi семiнари та майстер-класи.

Таким чином, освiтньо-професiйна програма <<Туризм>> першого
(бака-гrаврського) рiвня вищоi освiти, представлена кафедрою туризму таекономiки пiдприемства, повнiстю вiдповiдае супrасному рiвню розвиткунауки i практики освiтнъот дiяльностi, що дозволяе рекомендувативикорисТанн,I цiеi програми для пiдготовки здобувачiв вищоi освiти за
спечiа_тrь;i,-.;1,1 

?!3 "rrоизм>> 
галузi знань 24 <С фера обслуговування).
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рЕцЕнзIя_вlдгук
на ocBiTH ьо-професi й ну програму кТуризм>

першого (бакалаврського) рiвня спецiальн остi 242 <Туризм>
гаrrузi знань 24 Сфера обслуговування,

.розроблену кафелрою туризму та е*о"оri*и пiдприемства
нацiонал ьно го тех н i ч ного ун i верс итету <!н i п ровська пол iTex н i ка>

якiсна пiдготовка фахiвuiв у галузi туризму € надзвичайно важливою,
що вимагас вiд закладiв Вищот освiти впровадження ocBiTHix програм,
адаптованих до реалiй та перспектив розвитку суб'сктiв туристичноТ
ДiЯЛЬНОСТi. TaKi ПРОГРаМИ ПОвиннi забезпечувати набуття знань та yMiHb,
якиХ вимагаюТь вiд працiвникiв потенцiйнi роботодавцi.

освiтньо-професiйна програма сформована як система
компетентностей та програмних результатiв навчання для
(бакагlаврського) рiвня вишоТ освiти за спецiальнiстю 242 <Туризм).

загальних

першого

освiтньо-професiйна програма <Туризм> мiстить: профiль ocBiTHbo-
професiйнот програми, перелi к компонент освiтньо-професi йнот програми та
Тх логiчна послiдовнiсть, форми атестацiТ здобувачiв вищоТ освiти; матрицi
вiдповiдностi програм них компетентностей компонентам ocBiTH ьоТ програми
та забезпечення програмних результатiв навчання вiдповiдними
компонентами ocBiTHboT програми.

разом з тим, щодо под€lльшого удоскон€шення якостi освiтнього
процесу за представленою програмою, хотiлося б бiльше iноземноТ мови,
можливо двi мови' бо зztлучення до мiжнародного туризму вимага€ вiд
сучасних фахiвцiв з туризму спiлкування та пiдготовки документацiТ
iноземною мовою.

Вважаю, що програма с актуальною, вiдповiдас ocBiTHbo-
квалiфiкацiйнiЙ характеРистицi пiдготовкИ фахiвчЯ з даноТ спецiальностi,
здiйснюс якiсну пiдготовку злобувачiв першого (бакалаврського) рiвня Вищот
освiти спецiальн остi 242 <Туризм>.

ФОП (Черникова Неля МиколаТвна)
Ресстрацiйний номер 308З]2| l0I
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рЕцЕнзlя_вцгук
на освiтньо-професiйну програму <Туризм>

першого (бакалаврського) рiвня спецiальн ocTi 242 кТуризм>
галузi знань 24 Сфера обслгуговування,

розроблену кафедрою туризму та економiки пiдприемства
Нацiона-гlьного технiчного унiверситету <Щнiпровська полiтехнiка>>

Освiтньо-професiйна програма <Туризм>, що реалiзусться
Нацiонаrrьним технiчним унiверситетом <Щнiпровська полiтехнiка> за
СПеЦiаЛьнiстю 242 <Туризм>) являе собою систему документiв, розроблену i
ЗаТВерДжену вищим навч€lльним закJIадом самостiйно з врахуванням вимог
Закону Украiни кПро вищу ocBiry>>.

Профiль освiтньо-професiйноi про|рами пiдготовки бакалаврiв
РОЗРОблено робочою групою кафедри туризму та економiки пiдприсмства та
ПРОЦеСУ фiнансово-економiчного факультеry Нацiонального технiчного
унiверситету <.Щнiпровська полiтехнiка>.

Освiтньо-професiйна про|рама передбачае професiйну пiдготовку
бакалаврiв з туризму на якiсно новому piBHi, здатних самостiйно
ОПрацьовувати велику кiлькiсть теоретичного MaTepiarry, креативно мислити
та дiяти, приймати виваженi рiшення у складних умовах тощо.

Прiоритетом освiтньо-професiйноi програми е поеднання здобуття
ТеОРеТичних i практичних навикiв, впровадження HoBiTHix методiв i
технологlи навчання.

Освiтньо-професiйна програма пiдготовки бакалавра з туризму
побудована на принципах переходу вiд процесного пiдходу до такого, що
Орiентований на результат в органiзацii навчання й оцiнюваннi набутих знань
i BMiHb викJIацачем, а також до компетентiсного пi.цоду стосовно цiлей
НаВЧаННя i набугих студентами компетентностей, мiстити як загальнi
ТРаДИЦiЙНi блоки фундаментальних гуtчrанiтарних, так i спецiальних
ДИСциплiн, вiдповiдно до напряму пiдготовки, а також рiзнi види практичноi
пiдготовки.

В цiлому освiтньо-професiйна програма першого рiвня вищоТ освiти за
спецiальнiстю 242 <Туризм> Нацiонального технiчного унiверситеry

данiй галузi знань i може<rЩнiпровська полi вiдповiдае запитам у
бути впро й процес.

ФОП Шаповалова Олена Леонiдiвна,

ffi"rrчна агенцiя <Joy Тrачеl>>

Рецензент:



рЕцЕнзlя-вцгук
на освimньо-професiйну проzрсlлtу < Турuзла >

перutо zO (б акала!р сько zo) р iвня спецiалtьно r.i 2 4 2 < ТурUЗJуD)
zалузi знань 24 Сфера обслуzовування,

р озро бл ену каф е dрою mурuзл^у m а екон ол,iкu пidпрu€Jйсm ва
нацiональноzо mехнiчноео унiверсumеmу <!нiпровськ) полimехнiка >

особливiстю рецензованоI освiтньо-професiйноi програми <<Туризм>>,
представленою кафедрою туризму та економiки пiдприемства Нацiоналъного
технiчного унiверситету <щнiпровська полiтехнiка> е ii спрямованiстъ на
унiверсальну пiдготовку фахiвцiв, яка базуетъся на фунтовнiй теоретичнiй
базi та практичнiй пiдготовцi фахiвцiв, здатних розв'язувати скJIаднi задачi усферi обс.гryговування.

Метою освiтньо-професiйноi програмиrдt/чч,ччr'Iгlt-,l lrр.,lрами е ЗаоезПеченшI сryДенТаМ
фундаментальноi i практичнот пiдготовки для формування у них BMiHb
виконувати професiйнi завданнrI i обов'язки. У рецензованiй програмi
наведена низка рiзнотипних програмних компетентностей, якi формуrоr"Ъ, устудентiв пiд час опанування ними представлених обов'язкових та
вибiркових навчапъних професiйноорiентованих дисциплiн, а також
програмних результатiв навчання.

освiтньо-професiйна програма <<Туризм> спрямована на формування
фаховоi компетентностi щодо здатностi використовувати методи наукових
дослiджень У сферi ТуризIt{у та рекреацii; упроваджувати в практику
мiжнародний досвiд рекреацiйно-ryристичноi дiяльностi; розумiти механiзми
взаемодiТ суб'ектiВ свiтовогО та нацiонального туристичних ринкiв,визначати стратегiчнi завданнrI розвитIry туристичного бiзнесу; ухв€lлювати
оптим€lльнi управлiнськi рiшення при органiзацii ryристич"от дi"л"ностi.

загалом рецензована освiтньо-професiйна програма <<туризм)) першого
(бакапаврського) рiвня вищоi освiти вiдповiдае сучасному рiвню розвиткунауки та практики освiтнъоi дiяльностi в га-пузi ryризмУ, Що дае пiдстави
рекоменДO/вати iT для пiдготовки здобувачiв.

Рецензент:

забезпеченшI
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