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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом Тульчинського фахового коледжу культури, який регламентує нормативні, 

компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, освітні та методичні вимоги до підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 242 

Туризм та результати навчання, які демонструють, що саме здобувач повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного 

завершення навчання. 

Результати навчання узгоджені між собою та відповідають Національній рамці кваліфікації. 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі стандарту фахової передвищої освіти України (освітньо-професійний ступінь – 

фаховий молодший бакалавр, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм), затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерством освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 805. 

Програма заснована на компетентнісному, студентоцентрованому підході підготовки спеціаліста галузі 24 Сфера обслуговування, 

спеціальності 242 Туризм. 

Освітня програма розроблена робочою групою у складі: 

Уманська Лариса Миколаївна 
голова циклової комісії, викладач-методист з дисциплін туристичного обслуговування Тульчинського 

фахового коледжу культури 

Свистак Людмила Валеріївна 
спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії туристичного обслуговування Тульчинського 

фахового коледжу культури 

Семеляк Ольга Олександрівна 
спеціаліст другої категорії, викладач циклової комісії туристичного обслуговування Тульчинського 

фахового коледжу культури 

 

Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньо-професійної програми: 

Третьякова Катерина Василівна начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради 

Хмелевський Юрій Миколайович директор Тульчинського краєзнавчого музею 

Загороднюк Петро Федорович директор готельно-ресторанного комплексу «Добряна» (м. Тульчин) 

Григоряк Аліна Юріївна керівник, менеджер Вінницької туристичної агенції «Він-тур плюс» 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Туристичне обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої освіти Тульчинський фаховий коледж культури 

Повна назва кваліфікації 
Фаховий молодший бакалавр 

Фахівець з туристичного обслуговування, екскурсовод 

Офіційна назва освітньої програми Туристичне обслуговування  

Тип диплома та обсяг освітньої програми 
Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію серія КК № 02008834, строк дії до 1 липня 2025 року 
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Рівень програми П’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій України, початковий рівень (короткий цикл) 

Передумови Наявність базової чи повної загальної середньої освіти 

Мова викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми  5 років, до 2026 року 

Інтернет адреса постійного розміщення 

опису освітньої програми 
https://uatkk.net/tsyklova-komisiya-turystychnogo-obslugovuvannya/ 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі туризму, ОПП Туристичне обслуговування» спеціальності 242 Туризм 

через теоретичне та практичне навчання,  спрямована на формування у здобувачів освіти комплексу знань та фахових компетентностей. 

Метою освітньої програми є визначення нормативних термінів та змісту навчання, встановлення вимог до змісту, обсягу і рівня освіти та 

професійної підготовки фахівців з фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область, (галузь 

знань, спеціальність) 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування. Спеціальність 242 Туризм 

Цикл загальної підготовки; цикл професійної та практичної підготовки. 

Об’єкт вивчення та діяльності: туризм як феномен, сфера професійної діяльності, яка охоплює географічні, соці-

окультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та без-

печним подорожуванням. 

Цілі навчання: формування загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності у 

сфері рекреації та туризму. 

Теоретичний зміст предметної області: технологія і організація туристичного обслуговування, організація готе-

льного обслуговування, основи ресторанного обслуговування, географія туризму, історія туризму, туристичне крає-

знавство, туристичне країнознавство, інформаційні системи та технології, організація екскурсійного обслуговуван-

ня, рекреаційна географія, основи менеджменту та маркетингу, економіка підприємства, правове регулювання в ту-

ристичній діяльності, безпека життєдіяльності, охорона праці, основи музейної справи, організація спортивного ту-

ризму, організація сільського, зеленого туризму, організація харчування туристів, організація додаткових послуг в 

туризмі, фотовідеопослуги. 

Методи, методики та технології: загально - та спеціально-наукові методи: географічні, економічні, соціологічні, 

психологічні, інформаційні, методи туристичного обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні).  

Інструменти та обладнання: технічне обладнання та оснащення для обробки інформації, спеціалізовані приклад-

ні ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне та туристичне спорядження 

Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма з підготовки фахового молодшого бакалавра. Базується на досягненнях, загаль-

новідомих положеннях та результатах теоретичних та практичних напрацювань, має прикладний характер; струк-

тура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний під-

хід до здійснення професійної діяльності у сфері туризму. 

Основний фокус  

освітньої  програми та  

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі туризму. 

Спрямованість програми: академічно-практична підготовка. 

Основною метою освітньої програми є підготовка фахівців – організаторів у сфері туризму та екскурсоводів. Про-

https://uatkk.net/tsyklova-komisiya-turystychnogo-obslugovuvannya/
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грама дозволяє всебічно вивчити специфіку туристичної галузі, зробити акцент на розвитку пізнавальних можливо-

стей, оволодіти необхідними професійними знаннями, уміннями та навичками у сфері туризму.  

Ключові слова: тур, туризм, турист, форми та види туризму, туристичні ресурси, туристичний продукт, екскурсія, 

гід, туристична діяльність, туристичний сервіс, індустрія туризму, туристична інфраструктура, ринок туристичних 

послуг, суб’єкти туристичного бізнесу. 

Особливості освітньо-

професійної програми 

Програма розвиває здатність обґрунтовувати, досліджувати, аналізувати сучасні географічні рамки туризму, їх вза-

ємодію та комунікації. Формує систему базових знань з теорії та практики організації і керівництва туристичним 

підприємством, комплексу спеціалізованих вмінь та навичок екскурсійної діяльності, практики менеджменту тури-

стичної діяльності з урахуванням новітніх тенденцій. Інтенсивна практико-орієнтована підготовка з посиленим ви-

вченням іноземних мов та інформаційних технологій за професійним спрямуванням.  

4. Придатність випускників освітньо-професійної програми до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за Національним класифікатором України: Класифікатор ви-

дів економічної діяльності 009:2010: 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування Розділ 79 – Діяльність туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність. 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: Класифікатор 

професій ДК 003:2010: Довідником класифікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. 

3414     -          Екскурсовод 

3414     -          Консультанти з подорожей та організатори подорожей. 

3414     24281 Організатор подорожей (екскурсій) 

3414      -         Організатор туристичної і готельної діяльності 

3414      -         Фахівець з розвитку сільського туризму 

3414      -         Фахівець з туристичного обслуговування 

4221      -         Агент з організації туризму 

Робочі місця в компаніях-туроператорах, туристичних агентствах, туристичних фірмах, на підприємствах туристи-

чної галузі будь-яких організаційно-правових форм на посадах: 

 Фахівець з туристичного обслуговування 

 Організатор подорожей (екскурсій)  

 Екскурсовод 

 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому) 

 Фахівець з організації дозвілля 

 Фахівець із розвитку сільського туризму 

 Інструктор-методист з туризму 

 Інструктор з туризму 

 Фахівець із гостинності (готелі, ресторани, туристичні комплекси та ін.) 

 Фахівець із туристичної безпеки 
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 Офісний службовець 

 Туризмознавець, екскурсознавець 

Подальше навчання 

Продовження навчання за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти спеціальності 242 Туризм. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Стиль навчання: студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Комбінація лек-

цій і практичних занять, що мають інтерактивний та інтегративний науково-пізнавальний характер. Поширеними є 

кейс-методи, тренінги, розв’язування ситуаційних завдань, ділові ігри, виконання проєктів, дослідницьких науко-

вих робіт із використанням сучасних технічних засобів. 

Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що спри-

ятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. 

Оцінювання 
Оцінювання здійснюється за використанням форм контролю: іспит (усний, письмовий, тестовий), диференційова-

ний залік, усна презентація, відео презентація, захист курсової роботи, кваліфікаційний іспит. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність 

- Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації або у про-

цесі навчання, що вимагає застосування положень і методів системи наук, які формують туризмознавство, та 

може характеризуватися певною невизначеністю умов; 

- нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаці-

ях. 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадського (віль-

ного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод люди-

ни і громадянина України; 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і 

суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активнос-

ті для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК 3.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні 

компетентності (СК) 

 

СК 1. Здатність застосовувати на практиці знання з правового регулювання сфери туризму в Україні. 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця ту-

ристичного супроводу. 
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СК 3. Здатність ідентифікувати туристичний ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив розвитку 

туризму. 

СК 4. Здатність проводити моніторинг ринку туристичних послуг. 

СК 5. Здатність створювати туристичний продукт, надавати туристичну послугу (перевезення, тимчасове розмі-

щення, харчування; екскурсійне, курортне, спортивне, розважальне та інше обслуговування). 

СК 6. Здатність забезпечувати доступність туризму та екскурсійних відвідувань для туристів різних категорій. 

СК 7. Здатність виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки туристів, збереження їх майна, охо-

рони туристичних ресурсів України і довкілля. 

СК 8. Здатність документально забезпечувати технологічні процеси туристичної діяльності та проводити їх еконо-

мічні розрахунки. 

СК 9. Здатність використовувати у професійній діяльності інформаційні технології. 

СК 10. Здатність застосовувати організаційні й технологічні процеси суб’єкта туристичної сфери. 

СК 11. Здатність реалізовувати ефективні комунікації та навички взаємодії у професійній діяльності. 

СК 12. Здатність застосовувати принципи психології у професійній діяльності. 

СК 13. Здатність працювати в команді й налагоджувати міжособистісну взаємодію під час розв’язання професійних 

завдань. 

7. Результати навчання 

Знання 

РН 1. Застосовувати нормативно- правові акти у професійній діяльності. 

РН 2. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у професій-

ній діяльності. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності.  

РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони туристичних ресурсів України та збереження довкілля під 

час виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив розвитку туризму. 

РН 7.  Інформувати споживачів про умови надання туристичних послуг. 

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності. 

РН 9. Брати участь у підготовці проєктів договорів туристичного, екскурсійного, готельного обслуговування. 

РН 10. Забезпечувати процес комплексного обслуговування клієнтів під час надання туристичної послуги та реалі-

зації туристичного продукту. 

РН 11. Застосовувати знання з основ психології, що сприяють розвитку загальної культури, для розв’язання профе-

сійних задач. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, лідерства для налагодження комунікації у професійній діяльності. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг у професійній дія-

льності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для розв’язання професійних задач 
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Вміння 

РН 1 Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань спеціальності; 

РН 2 Здатність продемонструвати навички реалізації туристичних проєктів у сфері соціокультурної діяльності; 

РН 3 Більш чітко й усвідомлено проявляти мотивацію і цілеспрямованість, ефективно використовувати набуті фа-

хові знання; 

РН 4 Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для успішного розв’язування завдань спеціальності; 

РН 5 Набути компетентностей самостійної роботи для майбутньої професійної діяльності; 

РН 6 Ефективно працювати як індивідуально, так і в складі команди; 

РН 7 Поєднувати теорію і практику, приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення професій-

них завдань; 

РН 8 Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; 

РН 9 Застосовувати на практиці понятійно-категоріальний апарат туристичного напряму та соціально-культурної 

діяльності; 

РН 10 Аналізувати структури, об’єкти і процеси туристичної галузі в соціокультурному просторі за визначеними 

критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі; 

РН 11 Застосовувати комунікативні компетентності у професійній сфері та роботі з клієнтами, аналізувати вироб-

ничі ситуації та приймати рішення, спираючись на отримані теоретичні і практичні  знання, отримані під час здо-

буття освіти, внаслідок чого раціонально використовувати наявні матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні 

ресурси; 

РН 12 Розробляти і реалізовувати туристичні послуги і продукти; 

РН 13 Будувати міжособистісні відносини в діловій сфері з урахуванням мети спілкування та індивідуально-

психологічних якостей; впроваджувати етичні норми та елементи культури в ділову розмову, демонструвати високу 

культуру поведінки; вирішувати конфлікти і вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації; 

РН 14 Аналізувати інформаційні, розпорядчі та методичні документи на основі знань менеджменту, права, економі-

ки та психології; 

РН 15 Застосовувати сучасні технології, методи, форми, засоби для організації дозвілля людей з особливими потре-

бами, групами підвищеного ризику; 

РН 16 Продемонструвати володіння різними методиками технологій і організації туристичного обслуговування; 

РН 17 Продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності, самостійного застосуван-

ня професійних компетентностей у виробничих умовах. 

РН 18 Вміння працювати з факторами, що сприяють утворенню рекламації на туристичному підприємстві. 

Формування суджень. 

Комунікація 

1. Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами за 

професійним спрямуванням; 

2. Здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах, використовувати інфор-

маційні та комунікаційні технології; 

3. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілку-

вання на професійному та соціальному рівнях; 
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4. Взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у 

професійній сфері або у сфері навчання; 

5. Донесення до широкого осіб ( колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема 

у сфері професійної діяльності. 

Автономія і відповідальність 

1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати ефективні управлінські рішення; 

2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання та підвищення кваліфікації впродовж усього життя з метою по-

глиблення набутих та здобуття нових фахових компетентностей; 

3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог з 

професійної етики; 

4. Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
Понад 60% викладачів педагогічного складу, що читають лекційні години, мають вищу кваліфікаційну категорію ( 

в тому числі звання «викладач-методист»). 

Матеріально-технічне  

забезпечення 

Виконання програм навчальних дисциплін забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів і лаборато-

рій; використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерного програмного забезпечення. 

Інформаційне та  

навчально-методичне 

 забезпечення 

- офіційний сайт https://uatkk.net 

- точки бездротового доступу Інтернет; 

- бібліотека, читальна зала ТФКК; 

- навчально-методичні комплекси з дисциплін циклу; 

- дидактичні електронні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін циклу; 

- методичні рекомендації та програма виробничої переддипломної практики. 

9. Академічна мобільність 

(регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 

2015 року) 

Національна кредитна  

мобільність 
На основі двосторонніх договорів між закладами освіти. 

Міжнародна кредитна  

мобільність 
Не передбачено. 

Навчання іноземних  

здобувачів освіти 
Не передбачено. 

 

https://uatkk.net/
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

 

№ 

з/п 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

практики) 
Кількість кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

 Підготовка фахового молодшого бакалавра 

Освітньо-професійна програма – 80/120 
  

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОК 

                Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Історія України 0 ДПА-ЗНО 

ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 Іспит 

ОК 3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2,5 Дифзалік 

ОК 4 Основи економічної теорії 2 Дифзалік 

ОК 5 Основи правознавства 1 Дифзалік 

ОК 6 Основи філософських знань 1,5 Дифзалік 

ОК 7 Основи психології 2 Дифзалік 

ОК 8 Фізичне виховання 2 Дифзалік 

 Цикл професійної та практичної підготовки   

ОК 9 Технологія і організація туристичного обслуговування 12 Іспит, КІ 

ОК 10 Туристичне країнознавство 5 Дифзалік, КІ 

ОК 11 Організація екскурсійного обслуговування 4 Дифзалік, КІ 

ОК 12 Географія туризму 5 Дифзалік, КІ 

ОК 13 Інформаційні системи та технології 2 Дифзалік 

ОК 14 Рекреаційна географія  4 Іспит, КІ 

ОК 15 Правове регулювання в туристичній діяльності 2 Іспит, КІ 

ОК 16 Безпека життєдіяльності 1,5 Дифзалік 

ОК 17 Охорона праці 1,5 Дифзалік, КІ 
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ОК 18 Навчальна практика 14 Дифзалік 

ОК 19 Переддипломна практика 5 Дифзалік 

 Екзамени 3  

 Загальний обсяг обов’язкових компонентів 72  

2. Вибіркові компоненти ВК 

 За вибором закладу освіти   

ВК 1 Туристичне краєзнавство 4,5 Дифзалік 

ВК 2 Історія туризму 4,5 Дифзалік 

ВК 3 Основи музейної справи 5,5 Дифзалік, КІ 

ВК 4 Організація готельного обслуговування 3 Дифзалік 

ВК 5 Основи ресторанного обслуговування 3 Іспит 

ВК 6 Основи менеджменту та маркетингу 5 Іспит, дифзалік, Д 

ВК 7 Друга іноземна мова 7 Дифзалік 

ВК 8 Економіка підприємства 3,5 Дифзалік,КІ 

 Всього 36  

 За вибором здобувача освіти   

ВК 1 Організація спортивного туризму 2 Дифзалік 

ВК 2 Організація сільського, зеленого туризму 4 Дифзалік 

ВК 3 Організація харчування туристів 3 Дифзалік 

ВК 4 Організація додаткових послуг в туризмі, фотовідеопослуги 3 Дифзалік 

 Всього 12  

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 48  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 120  
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

Перший курс Другий курс Третій курс 

1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 5-й семестр 6-й семестр 

Історія туризму Географія туризму Географія туризму Туристичне краєзнавство 
Українська мова(за профе-

сійним спрямуванням) 
Безпека життєдіяльності 

 

Організація додаткових 

послуг в туризмі, 

фотовідеопослуги 

Туристичне країнознавство 
Туристичне  

країнознавство 

Організація ресторанного 

обслуговування 

Інформаційні системи та 

технології 

  Основи правознавства Основи економічної теорії Основи психології Охорона праці 

  Друга іноземна мова Друга іноземна мова Фізичне виховання 
Правове регулювання в ту-

ристичній діяльності 

Технологія і організація ту-

ристичного обслуговування 

Технологія і організація 

туристичного обслугову-

вання 

Технологія і організація ту-

ристичного обслуговування 

Технологія і організація 

туристичного обслугову-

вання 

Навчальна практика Навчальна практика Навчальна практика Навчальна практика 

  Основи музейної справи Основи музейної справи 

  Рекреаційна географія Рекреаційна географія 

  
Організація екскурсійного 

обслуговування 

Організація екскурсійного 

обслуговування 

  

 

Організація готельного об-

слуговування 

Організація спортивного 

туризму 

  Економіка підприємства 
Організація харчування 

туристів 

    
Іноземна мова за професій-

ним спрямуванням) 

Іноземна  мова (за профе-

сійним спрямуванням) 

    
Основи менеджменту та 

маркетингу 

Основи менеджменту та 

маркетингу 

    
Організація сільського, зеле-

ного туризму 

 

 

 

1 дисципліна 2 дисципліни 6 дисциплін 6 дисциплін 14 дисциплін 13 дисциплін 
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3. Форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти 
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 242 «Туризм» проводиться у формі комплексних 

кваліфікаційних іспитів: 

1. Комплексний тестовий кваліфікаційний іспит з фахових дисциплін: 

- Рекреаційна географія 

- Технологія і організація туристичного обслуговування 

- Туристичне країнознавство 

- Організація екскурсійного обслуговування 

- Правове регулювання в туристичній діяльності 

- Географія туризму  

- Охорона праці 

- Основи менеджменту та маркетингу 

- Економіка підприємства 

- Основи музейної справи 

2. Комплексний кваліфікаційний іспит з іноземної мови за професійним спрямуванням. 

За рішення кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікація «фахівець з туристичного обслуговування, екскурсовод». Підсумкова 

атестація завершується видачею документа державного зразка відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра. 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
Результати 

навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 
СК 

10 

СК 

11 

СК1

2 

СК 

13 

РН1 +  + + +   + + + + + + + + + + +   + 

РН2   + + +  +   +  + + + +      + 

РН3 + + + + +  +  + + + + +     + +  + 

РН4 +  + + +   +   +  +   + + +  + + 

РН5  +  +  +   +  + + +      +   

РН6   + + +    + + + +  +  + +    + 

РН7  +    +     + +  +     +  + 

РН8   +   +   +   +  +   + +   + 

РН9   + +  +  +   +   + + + + +    

РН10  +  +    +       + + + + +   

РН11   + + +      + +  +   +   +  

РН12   + +    + +   +  + + + +    + 

РН13  + +     +  +     + + +  +   

РН14 +  + +  +    + +  + +  +   + +  

РН15  + + + +   +   + +    + + +  +  
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 

ОК1 + + +  +  + + +             

ОК2  + +  +  + +              

ОК3    + +  + +              

ОК4     +  +               

ОК5 + + +    +  +             

ОК6  +      +              

ОК7         +   +            +  

ОК8  +                    

ОК9 +  + + + + + +  + + + + + + + + + + + + 

ОК10 + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + 

ОК11 +  + + +  + + +     +   + +    

ОК12 + + + + + + + + + + + + + +  + + +  + + 

ОК13   + + +  +  +  + + +   + +     

ОК14   + +  + +  +  + + +    +     

ОК15 +  + + +    +  +  +         

ОК16 + + +  +    +  +  +    +     

ОК17 + + +      +  +  + +   +     

ОК18 + + + + + + + + +  +   + +  +     

ОК19 + + + + + + + + +     + + + +     

ВК1 +  + +  + +           +    

ВК2 + + + +  + +      +  +       

ВК3   + +  + + +     +  +       

ВК4 +  + +   + + +      + +      

ВК5 + + + + +   +         +     

ВК6 +              +  +     

ВК7    + +   +   +     + +     

ВК8 +              +   +    

ВК9 +  + +  +     + + + +   +     

ВК10 +  + +  +     +    +  +     

ВК11 +  + +     +  + +  +  + +     

ВК12       + +         +  +   
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6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості освіти 
У Тульчинському фаховому коледжі культури функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до нормативних 

документів Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства освіти і науки України, Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти, за яким проводиться: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до 

загальної системи управління закладом освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх 

заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту 

стандартам фахової передвищої освіти, декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, 

що присвоюються та є узгодженими з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування 

досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи 

опитування здобувачів фахової передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів 

Тульчинського фахового коледжу культури, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на 

навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних працівників, застосовування чесних і прозорих правил 

прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і 

підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами 

та іншою діяльністю закладу освіти; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-

професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової 

передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості 

освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів. 
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