
 

 

  



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут розвитку 

людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної програми 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, керується 

положеннями Статуту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», прийнятого зборами засновників 

22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в Міністерстві освіти і науки України 

05.10.2014 р. за № 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету та іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності –  242 «Туризм» 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший бакалаврський 

рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма: Туризм. 

Кваліфікація: бакалавр з туризму 

Освітньо-професійна програма «Туризм» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» 

спеціальністю 242 «Туризм», затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» від 26 квітня 2019 р., протокол № 02. 

Метою освітньої програми «Туризм» є надання теоретичних знань та 

практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних 

обов’язків за спеціальністю «Туризм», та підготувати студентів для подальшого 

навчання за обраною спеціалізацією. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання –  240 кредитів / 3 роки 10 місяців. 
 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). 
Відповідає кваліфікаційним характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010. 

Основною метою освітньої діяльності Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» за спеціальністю 242 «Туризм» за освітнім рівнем освіти 

бакалавр є професійна підготовка фахівців, здатних вирішувати складні завдання і 

проблеми у сфері туристичного обслуговування. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти:  

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати професійні проблеми та 

практичні завдання у сфері туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, 

що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують 

туризмологію. 

 



Загальні компетентності:  

ЗК 1. Володіння основами знань фундаментальних наук в обсязі, необхідному 

для освоєння загально-професійних дисциплін. 

ЗК 2. Володіння базовими знаннями іноземної мови; здатність до вільного 

володіння іноземною мовою як засобом ділового спілкування. 

ЗК 3. Наявність базових уявлень про основи філософії, психології, соціології, 

що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до 

естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у 

професійній і соціальній діяльності. 

ЗК 4. Здатність дотримуватись основ здорового способу життя, організації і 

методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й 

уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності. 

ЗК 5. Розуміння соціальних аспектів природокористування, соціально-

екологічних проблем захисту довкілля; знання правових аспектів охорони 

навколишнього середовища. 

ЗК 6. Володіння базовими фундаментальними знаннями в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій; здатність до управління інформацією та 

навички роботи з комп’ютером; володіння сучасними комп’ютерно-

телекомунікаційними технологіями. 

ЗК 7. Здатність до аналізу, синтезу та застосування знань на практиці. 

ЗК 8. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; 

володіння дослідницькими навичками. 

ЗК 9. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; 

застосування норм сучасної української літературної мови у професійній сфері; 

здатність до вільного володіння українською мовою як засобом ділового 

спілкування. 

ЗК 10. Володіння основами знань функціональності, стилями української 

літературної мови, жанрами реалізації стилів, власними мовними особливостями. 

ЗК 11. Орієнтування в базових категоріях, поняттях та законах функціонування 

суспільного виробництва та особливостях їх прояву в різних типах економічних 

систем; розуміння існуючих нормативних документів та правильності їх 

застосування. 

ЗК 12. Володіння особливостями комунікаційної діяльності, теоретичними 

аспектами самопрезентації; уміння ефективно спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях; креативність, здатність до системного мислення; здатність 

адаптуватись до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати 

свої здібності. 

ЗК 13. Володіння базовими знаннями з питань охорони праці (нормативно-

технічна документація, права та обов’язки службовців на підприємстві, а також 

показники витрат і ефективності заходів із поліпшення умов та охорони праці на 

підприємстві). 

ЗК 14. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; 

працювати як індивідуально, так і в команді. 

ЗК 15. Особистісна компетенція до самовдосконалення (здатність учитися; 

здатність до критики й самокритики, наполегливість у досягненні мети, турбота про 

якість виконуваної роботи, креативність, здатність до системного мислення). 



 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Володіння знаннями з різних видів розміщення закладів, їх класифікації, 

інженерного обладнання, його будови, принципів дії, технічних характеристик; 

знання вимог щодо проектування та ефективної експлуатації інженерного 

обладнання будівель. 

ФК 2. Володіння знаннями з обчислювальної техніки та програмування, 

навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності; використання 

сучасних інформаційних систем, технологій і прикладних програм формування, 

просування і реалізації туристичних послуг; застосування систем управління базами 

даних у сфері туризму. 

ФК 3. Компетентність у плануванні, проектуванні та виконанні наукових 

досліджень зі стадії постановки задачі до оцінювання і розгляду результатів та 

отриманих даних, що включає вміння вибрати потрібну техніку та процедури. 

ФК 4. Володіння та використання сучасних комп’ютерних і комунікативних 

технологій, прикладних у туризмі. 

ФК 5. Здатність застосовувати нормативно-технологічну документацію, 

регламентуючу діяльність закладу туристичного підприємства; вільно володіти 

інформацією щодо видів і форм готельних підприємств та особливостей їх 

діяльності; розуміти понятійний апарат індустрії гостинності та нормативно-

правової бази регулювання готельної індустрії. 

ФК 6. Розуміння функцій, обов’язків та прав структурних підрозділів, 

технології діяльності служби прийому та розміщення в різних категоріях готелів; 

володіння основними напрямками і тенденціями розвитку підприємств ресторанного 

та готельного господарства, стану інфраструктури, організації виробництва та 

обслуговування закладів ресторанного і готельного господарства різних типів та 

класів; узгодження і затвердження проектної документації. 

ФК 7. Знання основних принципів розміщення готелів, методики розробки 

техніко-економічного обґрунтування проекту, порядку виконання технологічних 

розрахунків та їх загальної характеристики; знання особливостей та функціональних 

можливостей комп’ютерної системи автоматизованого проектування AutoCAD; 

знання алгоритмів побудови графічних об’єктів, порядок нанесення розмірів та 

здійснення написів у системі AutoCAD; готовність використовувати оптимальні 

технологічні процеси у виробництві готельного та ресторанного продукту (послуги), 

в тому числі відповідно до вимог споживачів. 

ФК 8. Знання основних понять та принципів управління якістю, вимог до 

документації системи управління якістю; знання вимог до постійного поліпшення, 

ефективності та результативності діяльності організацій, що надають ресторанні і 

готельні послуги.  

ФК 9. Розуміння санітарно-гігієнічних особливостей впливу факторів 

зовнішнього середовища на організм туристів, питань особистої гігієни та режиму 

дня, гігієнічних особливостей раціонального харчування туристів; організації 

державного санітарного нагляду за діяльністю закладів ресторанного і готельного 

господарства з урахуванням широкої номенклатури послуг (харчування, 

проживання, лікувально-оздоровчих послуг, косметично-перукарських послуг, 

організації дозвілля тощо); дотримання санітарних норм у визначенні якості 



продовольчої сировини та готової продукції, а також під час забезпечення 

мікроклімату у приміщеннях різного призначення в готельно-ресторанній сфері. 

ФК 10. Орієнтація в особливостях маркетингової діяльності в готельному 

бізнесі; знання основних засобів і методів маркетингу та особливостей їх 

використання в індустрії гостинності; знання класифікації логістичних систем за 

різними ознаками, характеристики складської підсистеми в межах логістичної 

системи, організаційної структури логістичного підрозділу на підприємстві та видів 

дистрибутивних каналів і мереж; використання прогресивних методів планування та 

форм організації виробництва, а також показників оцінки результативності 

діяльності підприємства; знання нормативно-правових основ регулювання 

бухгалтерського обліку та аудиту.  

ФК 11. Знання теоретичних основ процесів теплової, механічної та холодильної 

обробки продуктів, технічних характеристик, номенклатури, принципів дії та 

функціонального призначення устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства вітчизняних і закордонних фірм; володіння знаннями з 

функціонального призначення та сфери використання машин і апаратів для 

механізації технологічних процесів закладів готельно-ресторанного господарства.  

ФК 12. Володіння теоретичними і практичними основами організації роботи та 

вільне володіння інформацією щодо умов життя, режимів і структури харчування, а 

також особливостей приготування страв та кулінарних виробів у країнах світу. 

ФК 13. Знання сутності і форм підприємницької діяльності, механізмів і витрат 

при створенні фірми, функцій і правил поведінки бізнесмена, принципів і сутності 

господарських рішень, що приймаються у підприємницькій діяльності, порядку 

ліцензування певних видів підприємництва; розуміння сутності сучасної теорії 

споживчої поведінки, потреби та мотивації; знання поведінкової реакції на покупку 

та моделей поведінки споживача на споживчому та промисловому ринках, їхньої 

специфіки. 

ФК 14. Володіння основами понять, категорій та інструментарію мікро- та 

макроекономічного аналізу, основ особливостей провідних шкіл мікро- та 

макроекономічного напряму; вміти розрізняти природу мікро- і макроекономічних 

проблем та механізмів їх вирішення, а також закономірностей ринкового механізму 

мікро- і макроекономічних процесів та механізму державного регулювання 

економіки; знання основних термінів, понять, нормативно-правових актів, що 

регулюють суспільні відносини в галузі. 

ФК 15. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення, в тому числі в 

нестандартних ситуаціях, готовність нести за них відповідальність; володіння 

знаннями та вмінням аналізувати рівень обслуговування споживачів готельних та 

ресторанних послуг, витрати та результати діяльності функціональних підрозділів 

закладу туристичних підприємств, робити відповідні висновки; готовність до 

сервісної діяльності у відповідності до етнокультурних, історичних та релігійних 

традицій.  

ФК 16. Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, в тому числі 

зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та 

безпеку життєдіяльності. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати.  



Після закінчення навчання за освітньою програмою випускник здатен 

виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну 

посаду: 

–  туроператор туристичної агенції;  

–  турагент (менеджер) туристичної агенції;  

–  екскурсовод;  

–  інструктор, інспектор із туристичних подорожей;  

–  референт із туризму;  

–  інструктор із туризму;  

–  фахівець готельно-ресторанної сфери;  

–  фахівець із туризму в органах виконавчої влади;  

–  технік у проектно-розшукових, планових державних, комерційних, 

геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, 

адміністративно-управлінського, туристичного, екологічного і природоохоронного 

профілів;  

–  викладач вищої школи з туризму. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі повної 

загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст. 

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право здобувати 

другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Поточне опитування, модульний тестовий контроль, захист курсових робіт, 

звіти з практики. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзаменів та заліків.  

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» 

проводиться у формі публічного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи та 

комплексного атестаційного екзамену. 

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» 

Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного 

збільшення надходжень до бюджету та сприяє активізації і стимулюванню роботи 

цілої мережі галузей народного господарства: будівництва, торгівлі, сільського 

господарства, виробництва товарів народного споживання, транспорту та зв’язку 

тощо. Індустрія туризму має найбільш сильний ефект мультиплікатора, ніж 

більшість інших економічних галузей. 

У цілому туризм впливає на економіку держави трьома позитивними 

чинниками: 

– забезпечує надходження іноземної валюти та впливає на такі економічні 

показники, як платіжний баланс і сукупний експорт; 



– підвищує зайнятість населення (туризм прямо або побічно впливає на 

розвиток 32 галузей економіки); 

– стимулює розвиток інфраструктури країни. 

Виступаючи складним, багатогранним міжгалузевим комплексом, туризм 

характеризується інтенсивним використанням людських ресурсів у виробничому 

процесі. За даними Всесвітньої туристичної організації (далі – ВТО), перебування та 

обслуговування одного іноземного туриста в країні генерує в сукупності близько 

дев’яти робочих місць. Кількість робочих місць у сфері туризму зростає в 1,5 рази 

швидше ніж у будь-якому іншому секторі економіки. 

Індустрія туризму, як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, є 

складною поліфункціональною системою, ступінь розвитку якої залежить від рівня 

розвитку економіки країни в цілому. 

Сучасна туристична індустрія у світовій господарській системі посідає провідні 

позиції, її частка складає близько 10 % від світового ВВП, 37 % – від світової 

торгівлі послугами, 11 %  – від загального обсягу світових інвестицій, 11 % – від 

світових споживчих витрат. Сьогодні сфера туризму забезпечує 1,4 трлн дол. США 

експортних надходжень. 

За даними ВТО, за останні 16 років доходи від міжнародного туризму зростали 

в середньому на 9% на рік. Майже для 40 країн світу туристична галузь є основним 

джерелом надходжень до національного бюджету, а для 70 – однією з трьох 

основних статей. 

Необхідно відзначити, що саме Європа посідає провідне місце на туристичному 

ринку і є найбільш відвідуваним регіоном світу, приймаючи 51 % від загальної 

кількості міжнародних подорожей і більше ніж у 2 рази перевищуючи показники 

найближчих конкурентів.  

Високі темпи розвитку ринку туристичних послуг, помітне зростання ролі 

туризму в житті суспільства супроводжуються неабияким загостренням конкуренції 

в галузі. У таких умовах виникає об’єктивна необхідність цілеспрямованого впливу 

на процеси розвитку туристичної сфери, що реалізується через механізми державної 

та регіональної туристичної політики. 

За даними ЮНВТО, частка туристичної галузі у ВВП України складає близько 

2 %, що свідчить про те, що використання туристичного потенціалу країни 

здійснюється неповною мірою. Ринок туристичних послуг функціонує недостатньо 

ефективно. 

У туристичній галузі нашої держави працює понад 200 тис. осіб на постійній 

основі і близько 1 млн осіб – сезонно, що свідчить про нагальну потребу збільшити 

кількість робочих місць у цій сфері. 

Туристична галузь в Україні формується за рахунок трьох складових: виїзний 

(зарубіжний) туризм; внутрішній туризм; в’їзний (іноземний) туризм. Виїзному 

туризму належить частка в 41 % від загальної кількості туристів. 

На сучасному етапі туристична Україна – це більше 3 тис. оздоровчих закладів, 

близько 1,8 тис. підприємств готельного типу, більше 150 тис. пам’яток культури, 

історії та природи, 39 міст, вік яких перевищує тисячу років. 

Складовим елементом туристичної галузі України є також внутрішній туризм, 

перевагами якого є відсутність мовного бар’єра й складнощів із отриманням візи, 

прийнятні ціни та розвиток інфраструктури, що приваблює внутрішніх туристів. 

Цим видом туризму користуються 32 % подорожуючих. Внутрішній туризм сприяє 



розвитку екскурсійної діяльності, культурно-пізнавального і спортивно-оздоровчого 

туризму тощо. 

Україна як самостійний суб’єкт міжнародної економічної діяльності 

залишається недостатньо залученою до міжнародних туристичних процесів, хоча 

особливості географічного положення, сприятливий клімат, унікальні природно-

рекреаційні ресурси й велика кількість історико-культурних пам’яток створюють 

можливості для інтенсивного розвитку багатьох видів туризму. Отже розроблення 

механізму ефективного використання туристичного потенціалу регіональних 

туристично-рекреаційних комплексів сприятиме трансформації України в 

туристичну державу світового рівня. 

У 2016 році була розроблена Програма «Волинь – туристична», що включає в 

себе чотири напрями, які складаються з 27 відповідних проектів. Кожен з напрямів 

стосується окремого аспекту, який має визначальне значення для розвитку 

туристичного потенціалу.  

Успішна реалізація проектів Програми «Волинь – туристична» сприяє 

досягненню наступних результатів:  

– розвитку туристично-рекреаційного сектору, зокрема водних об’єктів; 

– спорудженню діючої експозицію «Волинська Січ» на березі Рокинівського 

ставка Луцького району; 

– створення туристичного центру козацького бойового мистецтва; 

– створення рекреаційної зони, місця культурно-просвітницького відпочинку та 

оздоровлення; 

– облаштування  інфраструктури водних об’єктів; 

– збільшення динаміки чисельності туристів та відвідувачів;  

– створення нових робочих місць;  

– збільшення обсягу облаштованої навколишньої території, зокрема водних 

ресурсів; 

– покращення діючий рекреаційно-туристичний комплексів з патріотичною 

спеціалізацією.  

Ці об’єктивні необхідності зумовили доцільність підготовки в Луцькому 

інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» бакалаврів у галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». 

Хоча у м. Луцьку, у Волинській області загалом освітню діяльність здійснюють 

й інші вищі навчальні заклади. Відповідно до потреб регіону у 

висококваліфікованих спеціалістах фахівців з туризму у Луцькому інституті 

розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» основна мета з підготовки майбутніх фахівців – формування системи 

навчання кваліфікованих спеціалістів, спроможних забезпечити туристичну галузь 

фахівцями належного освітнього ступеня, сприяти більш ефективному 

використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-

ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, 

здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування 

творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, 

потреб і запитів суспільства та держави. 

Аналіз вимог ринку праці доводить, що Волинська область має потреби у 

підготовці фахівців з туризму. Підготовка майбутніх спеціалістів в Луцькому 



інституті розвитку людини відповідатиме потребам країни, регіону, області та галузі 

сфера обслуговування. 

Керівництвом Луцького інституту розвитку людини досягнуто домовленості 

щодо сприяння в підготовці майбутніх фахівців з туризму у проведенні практики з 

керівниками установ і організацій м. Луцька, найрозвиненішими рекреаційно-

туристськими регіонами України та  зарубіжними  країнами. 


