ПРЕАМБУЛА

Освітня програма (ОП) для підготовки здобувачів вищої освіти на першому рівні бакалавр за
спеціальністю «Туризм» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки
здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти.
Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242
«Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», галузі знань 24 «Сфера
обслуговування» № 1068 від 04.10.2018 р.

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
Робочою групою кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту ім.
Ференца Ракоці ІІ у складі:
Бергхауер О.О. – к.г.н., доцент кафедри географії та туризму, гарант ОП;
Щука Г.П. – д.п.н., професор кафедри географії та туризму;
Фодор Д.Д. - к.г.н., доцент кафедри географії та туризму;
Моца А.А. – д.ю.н, доцент кафедри географії та туризму;
Шаш Е.Л. – доктор філософії (PhD), доцент кафедри географії та туризму;
Товт А.А. – ст. викладач кафедри географії та туризму.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Біров Тібор Людвикович – керівник Hotel Helikon***
Мештер Андрій Андрійович – голова громадської організації «Закарпатська Угорська
Туристична Рада»

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 242 «Туризм»
Повна назва закладу
вищої освіти та
структурного підрозділу
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Офіційна назва освітньої
програми
Освітня кваліфікація
Тип диплому та обсяг
освітньої
програми

Опис предметної області

1. Загальна характеристика
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ,
кафедра географії та туризму
Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
24 Сфера обслуговування
242 Туризм
Туризм
Бакалавр з туризму
Диплом бакалавра, 240 кредитів ECTS.
Термін навчання 3 роки і 10 місяців.
Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної
загальної освіти: 240 кредитів ECTS.
Для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого
спеціаліста ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої
програми до 180 кредитів ECTS.
Об’єкт: - туризм як суспільний феномен, складна соціоеколого-економічна система, яка охоплює географічні,
соціокультурні, екологічні, економічні, організаційноправові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним
та безпечним подорожуванням;
туризм як сфера професійної діяльності, яка
передбачає формування, просування, реалізацію та
організацію споживання туристичного продукту, послуг
суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного
туристичного обслуговування в індустрії туризму.
Ціль навчання: формування загальних та фахових
компетентностей для успішного здійснення професійної
діяльності у сфері рекреації і туризму.
Теоретичний зміст предметної області. Поняття: туризм,
турист, сфера туризму, форми та види туризму, рекреаційнотуристичні ресурси, об’єкти та атракції туризму; туристичний
продукт, екскурсія, туристична дестинація, туристична
діяльність, туристичний сервіс, індустрія туризму,
туристична інфраструктура, ринок туристичних послуг,
суб’єкти туристичногобізнесу; концепції: 1) гуманістична,
патріотично-виховна,
національної
ідентичності;
2)
глобалізації та глокалізації туризму; 3) геоторіальності
туризму, геопросторової організації туристичного процесу; 4)
сталого туризму задля розвитку; 5) інформаційнотехнологічна; 6) холістичного маркетингу, 7) сервісна; 8)
соціально відповідального бізнесу; принципи, які визначають
закономірності підготовки фахівців: студентоцентричний,
комптентністно-орієнтований, науковості, систематичності і
послідовності навчання, міждисциплінарний.
Предметна область містить знання з географії та історії
туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства,
рекреології, організації туризму та екскурсійної діяльності,
організації готельної та ресторанної справи, транспортного
обслуговування, інформаційних систем і технологій в

туризмі, економіки туризму, туроперейтингу, менеджменту
та маркетингу туризму, правового регулювання та безпеки
туристичної діяльності.
Методи, методики та спеціально-наукові методи:
соціологічні,
психологічні,
інформаційні,
методи
туристичного обслуговування (технологічно-виробничі,
сервісні).
Інструменти та обладнання: технічне обладнання та
оснащення для обробки інформації, дотримання безпеки в
туризмі та туристичної діяльності суб’єктів туристичного
ринку, спеціалізовані прикладні ліцензовані програми, карти,
атласи, спортивне спорядження.
Можливість навчання за програмою другого (магістерського)
Академічні права
рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в
випускників
системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.
Академічна мобільність.
Мета освітньо-професійної програми
Сприяння загальному розвитку студентів і підготовка до самостійного вирішення
важливих світоглядних проблем через реалізацію набутих загальних та фахових
компетентностей. Формування для успішного здійснення професійної діяльності у сфері
обслуговування та забезпечення високої якості обслуговування.
Викладання та оцінювання
Особливості програми
Підготовка фахівців сфери туризму.
Орієнтація освітньої
Освітньо-професійна
програми
Студент центроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, практика із використанням загальнота спеціально-наукових методів (просторового аналізу,
економічних, соціологічних). Комбінація лекцій, практичних
занять, розв’язування ситуаційних завдань, тренінгів, кейсів.
В межах власної академічної автономії, згідно підписаних
договорів про співпрацю та відповідно до тематики робочої
Викладання та навчання
програми відповідних дисциплін, налагоджено співпрацю
щодо проведення занять на підприємствах сфери послуг, а
саме:
- Організація проведення практичних занять на
підприємствах, віддалених базах практик тощо;
- Спільне використання виробничої та пракичної бази при
підготовці студентів;
Усне та письмове опитування; тестовий контроль;
презентація наукових робіт; захист курсових робіт; заліки,
екзамени.
Оцінювання здобувачів вищої освіти передбачає наступне:
- оцінювання відбувається за національною 4-х бальною
шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 100бальною та шкалою ЄКТС (A, B, C, D, E, F, FX);
Оцінювання
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє
продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих
результатів навчання;
- критерії та методи оцінювання, а також критерії
виставлення оцінок оприлюднюються заздалегідь;
- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним,
прозорим та проводиться відповідно до встановлених
процедур.

ІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти:
-

на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240
кредитів ЄКТС;
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС,
отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста):
o за спеціальністю 242 «Туризм» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС;
o за іншими спеціальностями не більше, ніж 30 кредитів ЄКТС

Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та
спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої
освіти.
Загальний обсяг навчального часу за програмою підготовки
Загальний обсяг навчального часу програми підготовки
(академічних годин/кредитів ЕСТS):
Дисципліни загальної підготовки
Дисципліни професійної підготовки
Практична підготовка
Підготовка та підсумкова атестація
Вибіркова складова (вибір студента)

7200/240

630/21
4140/138
540/18
90/3
1800/60

III. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Програмні компетентності
Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та
практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання,
так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів
системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов.
К01. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадського (вільного, демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.
К05. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.
К07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

К08. Навички використання інформаційних та комунікаційних
технологій.
К09. Вміння виявляти, ставити і вишукувати проблеми.
К10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
К11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
К12. Навички міжособистісної взаємодії.
К13. Здатність планувати та управляти часом.
К14. Здатність працювати автономно та в команді.
К15. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки
професійної діяльності.
К16. Здатність застосовувати знання на практиці.
К17. Здатність аналізувати рекреаційно – туристичний потенціал
територій.
К18. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на
всіх рівнях управління.
К19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку
туризму в цілому та окремих його форм і видів.
К20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного,
транспортного, екскурсійного, рекреаційного).
К21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати
споживання туристичного продукту.
К22. Розуміння принципів і процесів формування та організації роботи
суб’єкта туристичного бізнесу та його підсистем.
К23. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних
форс-мажорних обставинах.
К24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та
систематизувати туристичну інформацію,
уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал.
К25. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств
інформаційні технології та офісну техніку.
К26. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби,
використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести
претензійну роботу
К27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння
забезпечувати з ними ефективні комунікації.
К28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі
позитивного ставлення та несхожості до інших культур, поваги до
різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і
професійних традицій інших країн, розпізнання міжкультурних проблем
у професійній практиці
К29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами
законодавства.
К30. Уміння працювати з документацією та здійснювати розрахункові
операції суб’єктом туристичного бізнесу.

IV. Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах результатів
навчання
Програмні результати навчання
ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування
туристів.

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму,
організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних
послуг, а також світоглядних та суміжних наук.
ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.
ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.
ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.
ПР06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології
обслуговування туристів.
ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.
ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися.
ПР09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та
дотримання стандартів якості і норм безпеки.
ПР10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного
бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна,
економічна, техніко-технологічна).
ПР11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для
здійснення професійної діяльності.
ПР12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних
послуг.
ПР13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.
ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.
ПР15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань.
ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської
свідомості.
ПР17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері.
ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.
ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.
ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з класифікацією
компетентностей Національної рамки кваліфікацій використовується матриця
відповідності визначених компетентностей та дескрипторів Національної рамки
кваліфікацій, яка є інформаційним додатком (таблиця 1).
V. Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти
Форма атестації
здобувачів вищої
освіти

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здійснюється
у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи, атестаційного іспиту з іноземної мови та
комплексного атестаційного іспиту з дисциплін
Кваліфікаційна робота повинна передбачати теоретичні та
аналітичні узагальнення або розв’язання практичної задачі у сфері
туризму і рекреації із застосуванням теорій та методів туризмознавства.
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії
закладу вищої освіти. У кваліфікаційній роботі не повинно бути
академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.
Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється
ЕК, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та
їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Вимоги до
атестаційного
іспиту з іноземної
мови

Вимоги до
комплексного
атестаційного
іспиту з
дисциплін

Вимоги до
публічного
захисту

Іспит з іноземної мови включає перелік програмних питань, які
передбачають перевірку рівня знань, навичок і вмінь здобувачів, що
забезпечує необхідну для фахівця комунікативну спроможність в
сферах професійного та ситуативного спілкування.
Складання здобувачем атестаційного екзамену за спеціальністю
242 Туризм передбачає перевірку досягнення результатів навчання
визначених цим стандартом та освітньою програмою.
Програму атестаційного екзамену за спеціальністю, форму його
проведення (усну, письмову, тестування тощо), екзаменаційні білети,
варіанти завдань, перелік матеріалів, розробляє та визначає профільна
випускова кафедра, розглядає й ухвалює вчена рада інституту і
затверджує ректор.
Атестаційний екзамен має бути спрямований на перевірку
досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти
України за спеціальність 242 Туризм та освітньою програмою.
У процесі публічного захисту кандидат на присвоєння
бакалаврського ступеня повинен показати уміння чітко і упевнено
викладати зміст, аргументовано відповідати на запитання та вести
дискусію.
Доповідь студента повинна супроводжуватися презентаційними
матеріалами.
Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присудження
ступеня бакалавра з туризму та видачу диплома бакалавра за
результатами підсумкової атестації студентів оголошуються після
оформлення в установленому порядку протоколів засідань
екзаменаційної комісії.

VI. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення
якості вищої освіти та статті 16 Закону України «Про вищу освіту».

Принципи та
процедури
забезпечення
якості освіти

У ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ функціонує система забезпечення закладом
вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких
процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті
ЗВО, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково- педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за
кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі

Моніторинг та
періодичний
перегляд
освітньопрофесійних
програм

Щорічне
оцінювання
здобувачів вищої
освіти

Підвищення
кваліфікації
науковопедагогічних,
працівників

створення і забезпечення функціонування ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою
забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства.
Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм. Про
будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду, слід
інформувати всі зацікавлені сторони.
Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають
на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх послуг, а
також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для
здобувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання:
- змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері туристичної
діяльності, гарантуючи відповідність програми сучасним вимогам;
- потреб суспільства, що змінюються;
- навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і
результатів завершення освітньої програми;
- ефективності процедур оцінювання студентів;
- очікувань, потреб і задоволеності здобувачів вищої освіти змістом та
процесом навчання;
- навчального середовища відповідності меті і змісту програми;
- якості сервісних послуг для здобувачів вищої освіти.
Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього
процесу здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів.
Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах
студентоцентрованого навчання та передбачає наступне:
- оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами проведення
тестування та екзаменування і отримують підтримку для розвитку
власних навичок у цій сфері;
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок
оприлюднюються заздалегідь;
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати
ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;
- оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше ніж
дві особи;
- процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні враховувати
пом’якшувальні обставини;
- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та
проводиться відповідно до встановлених процедур;
- наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої
освіти.
Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних
та наукових працівників розробляється у відповідності до діючої
нормативної бази та будується на наступних принципах:
- обов’язковості та періодичності проходження стажування і
підвищення кваліфікації;
- прозорості процедур організації стажування та підвищення
кваліфікації;
- моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації
задачам професійного діяльності;
- обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в
наукову та педагогічну діяльність;
- оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації.

Вищі навчальні заклади забезпечують освітній процес необхідними та
доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими,
методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснюють
Наявність
відповідну підтримку студентів.
необхідних
При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і
ресурсів для
забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються потреби
організації
різноманітного студентського контингенту (такого як студенти: з
освітнього
досвідом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з особливими
процесу
потребами) та принципи студентоцентрованого навчання.
Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні
ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а
студенти поінформовані про їх наявність.
З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну
політику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну
інтегровану інформаційну система управління освітнім процесом. Дана
Наявність
система передбачає автоматизацію основних функцій управління
інформаційних
освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення вступної
систем для
кампанії, планування та організація навчального процесу; доступ до
ефективного
навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності здобувачів вищої
управління
освіти; адміністрування основних та допоміжних процесів
освітнім процесом
забезпечення освітньої діяльності; моніторинг дотримання стандартів
якості; управління знаннями та інноваційний менеджмент; управління
кадрами та ін.
Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна
інформація про діяльність за спеціальністю 242 Туризм публікується на
сайті ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, включаючи програми для потенційних
Публічність
здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших стейкхолдерів
інформації про
і громадськості.
освітні програми,
Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 242
ступені
Туризм, включаючи програми, критерії відбору на навчання;
вищої освіти та
заплановані результати навчання за цими програмами; кваліфікації;
кваліфікації
процедури
навчання,
викладання
та
оцінювання,
що
використовуються; прохідні бали та навчальні можливості, доступні
для студентів тощо.
Система забезпечення дотримання академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу, сформована в ЗУІ ім. Ференца Ракоці
ІІ, базується на таких принципах:
- дотримання загальноприйнятих принципів моралі;
- демонстрація поваги до Конституції і законів України і дотримання
їхніх норм;
- повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхнього
світогляду, соціального стану, релігійної та національної
Запобігання та
приналежності;
виявлення
- дотримання норм законодавства про авторське право;
академічного
- посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень,
плагіату
відомостей;
- самостійне виконання індивідуальних завдань.
У випадку порушення принципів академічної доброчесності відповідні
особи притягуються до відповідальності відповідно до законодавства
та діючих у ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ положень та норм.
Питання доброчесності актуалізуються і розглядаються викладачами
ОП в процесі роботи зі здобувачами, під час оцінювання аудиторних та
позааудиторних робіт/звітів, із наданням здобувачам прикладів готових
якісних робіт; підготовки наукових публікацій, дипломної роботи та

при їх перевірці на унікальність. У випадку порушення принципів
академічної доброчесності відповідні особи притягуються до
відповідальності відповідно до законодавства та діючих у ЗУІ ім.
Ференца Ракоці ІІ положень та норм.
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу вищої освіти
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими
ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її
відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються
Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти

Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

VII. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Основний склад викладачів освітньої програми складається з
професорсько-викладацького
складу
кафедр
Закарпатського
угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Лектори, які викладають
у рамках програми, є активними і визнаними вченими, які публікують
праці у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, мають відповідну
професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових
досліджень і педагогічної діяльності.
Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять
стажування.
Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає
широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів
високого рівня, включаючи представників професійних спілок та
асоціацій, що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та
практичної підготовки.
Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує її
реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними умовами
провадження освітньої діяльності закладів освіти.
Виконання
програм
навчальних
дисциплін
забезпечується
матеріально-технічним оснащенням кабінетів і лабораторій:
- кабінет з технології і організації туристичної діяльності;
- кабінет краєзнавства
- навчальний ресторан, кухня, бар;
- навчальний готель;
- навчальна туристична фірма;
- високогірна наукова-дослідна база та майданчик для польових
практик ім. Іштвана Буцко, Липовець;
- низовинна база та лісова школа для польових практик, Велика
Добронь.
Для проведення практичних і лабораторних робіт, інформаційного
пошуку та обробки результатів наявні спеціалізовані комп’ютерні
класи з необхідним програмним забезпеченням та необмеженим
відкритим доступом до Інтернет-мережі. Наявна інфраструктура для
відпочинку та оздоровлення (їдальня, спортивний майданчик,
спортивний зал, тренажерна зала, медичний кабінет тощо).
- офіційний сайт ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ: http://kmf.uz.ua/uk/
http://okt.kmf.uz.ua/ftt/oktat-ftt/Turizmus_szak/
- точки бездротового доступу Інтернет;
- наукова бібліотека, читальні зали ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ;
- електронна бібліотека (репозитарій);

- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів;
- програми практик.
Національна
кредитна
мобільніст
Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

VIII. Академічна мобільність
Підготовка бакалаврів за кредитно-трансферною системою. Обсяг
одного кредиту 30 годин. Можливість переведення та зарахування
кредитів для студентів інших закладів вищої освіти.
На основі двосторонніх договорів між Закарпатським угорським
інститутом імені Ференца Ракоці ІІ та вищими навчальними закладами
зарубіжних країн-партнерів, зокрема, угодами про співпрацю з
університетами Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії тощо.
Навчання іноземних студентів не проводиться.

IХ. Структура програми підготовки бакалавра
Код за
навчальним
планом

Назва
навчальної дисципліни або практики

Кількість
кредитів
ECTS

Форма
контрою

3
3
3
3
9

залік
залік
залік
екзамен
залік

ППП 1
ППП 2
ППП 3
ППП 4
ППП 5
ППП 6
ППП 7

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки (ЗП)
Історія та культура України
Історія та культура угорського народу
Філософія
Друга іноземна мова
Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.2. Цикл професійної підготовки (ППП)
Сучасні інформаційні технології в туризмі
Психологія
Безпека життєдіяльності
Українська мова за професійним спрямуванням
Технологія туристичної діяльності
Організація туризму
Історія туризму

3
3
3
6
4
22
4

ППП 8

Сучасні різновиди туризму

20

ППП 9
ППП 10
ППП 11
ППП 12
ППП 13
ППП 14
ППП 15
ППП 16
ППП 17
ППП 18
ППП 19
ППП 20
ППП 21

Правове регулювання туристичної діяльності
Основи безпеки в туристичній діяльності
Рекреаційні комплекси світу
Географія туризму
Економічна теорія
Економіка підприємства
Основи наукових досліджень в туризмі
Економіка ціноутворення в галузі туризму
Організація готельного господарства
Маркетинг у туризмі
Організація ресторанного господарства
Менеджмент у туризмі
Інформаційні системи та технології в туризмі

4
5
5
11
4
4
4
4
6
5
6
4
5

залік
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
/ залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

ЗП 1
ЗП 2
ЗП 3
ЗП 4
ЗП 5

ППП 22
ППА 1
ППА 2
ППА 3
ППА 4
ППА 5

ВВ 1
ВВ 2
ВВ 3
ВВ 4
ВВ 5
ВВ 6
ВВ 7
ВВ 8
ВВ 9
ВВ 10
ВВ 11
ВВ 12
ВВ 13
ВВ 14
ВВ 15
ВВ 16
ВВ 17

Курсова робота

6

1.3. Практична підготовка та атестація (ППА)
Краєзнавча практика
3
Країнознавча практика
3
Виробнича практика
9
Переддипломна практика
3
Атестація (атестаційні іспити, захист кваліфікаційної
3
роботи)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти (ВВ)
Основи економіки
Конфліктологія
3
Основи риторики та стилістики
Статистичні основи наукових досліджень
Облік і аудит
3
Стандартизація і сертифікація в туризмі
Туристичні ресурси Закарпаття
4
Географія рідного краю
Основи фінансових знань та персональні фінанси
Географія Карпатського басейну
3
Інтелектуальна історія Європи
Діловий етикет
Туристичні продукти Закарпаття
3
Логістика в туризмі
Охорона навколишнього середовища
4
Раціональне використання та охорона природи
Основи екології
Мова і суспільство
3
Математичне моделювання
Історія Карпатського басейну
Географія релігій та сакральний туризм
3
Бухгалтерський облік туристичної діяльності
Управління розвитком туризму
4
Фахова іноземна мова
Міжкультурна комунікація
Туристичне краєзнавство Закарпаття
3
Видатні діячі культури і науки Закарпаття
Бази даних та інформаційні системи
Туристичні маршрути регіону
3
Туристично-екскурсійні об'єкти Закарпаття
Музеєзнавство
4
Фахова іноземна мова
Українська ділова мова та основи академічного
письма
3
Угорська ділова мова та основи академічного письма
Бізнес -планування в туризмі
3
Технологія продажів у туризмі
Туристична картографія
Екологічний туризм та геотуризм
Брендинг туристичних дестинацій
3
Розвиток туристичних дестинацій
Івентивний менеджмент
3

курсова
робота
залік
залік
залік
залік
екзамен

залік
залік
екзамен
залік
залік
екзамен
залік
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
залік
залік
екзамен
залік
залік

ВВ 18
Ф01
Ф02
Ф03
Ф04
Ф05

Комунікативний менеджмент
Туристичні ресурси Європи
4
Туристичні ресурси Карпатського басейну
3. ФАКУЛЬТАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ (позакредитні)
Фізичне виховання
Українська мова
Угорська мова як іноземна
Іноземна мова (англійська, німецька, французька,
голландська, словацька, російська)
Друга іноземна мова

екзамен

Спеціальні вимоги до зарахування:
Набір на спеціальність освітнього рівня "бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього
незалежного тестування. Для успішного засвоєння освітньої програми бакалавра абітурієнти
повинні мати повну загальну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями
й навичками в галузі загальноекономічних та фахових наук.
Профіль програми: бакалавр з туризму за освітньою програмою Туризм.
Матриця відповідності визначених Стандартом (Національна рамка кваліфікацій) та
освітньо-професійною програмою компетентностей дескрипторам Національної рамки
кваліфікацій та матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою
результатів навчання та компетентностей представлені в таблицях 1 і 2

Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК
Загальні компетентності
К01. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу

+

+

К05. Прагнення до збереження навколишнього середовища

+

+

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації

+

К07. Здатність працювати в міжнародному контексті

+

+

+

+

+

+

+

К08. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій

+

+

К09.Вміння виявляти, ставити і вишукувати проблеми

+

+

К10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

+

+

+

К11. Здатність спілкуватися іноземною мовою

+

+

+

К12. Навички міжособистісної взаємодії

+

+

К13. Здатність планувати та управляти часом

+

К14. Здатність працювати автономно та в команді

+

+

+
+

+

Спеціальні фахові компетентності
К15.Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної
діяльності.
К16.Здатність застосовувати знання на практиці.

+

К17. Здатність аналізувати рекреаційно – туристичний потенціал територій.
К18. Здатність аналізувати рекреаційно- туристичний потенціал територій.
К19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому
та окремих його форм і видів .
К20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного
обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).
К21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання
туристичного продукту.
К22. Розуміння принципів і процесів формування та організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та його підсистем.
К23.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних
обставинах.
К24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати
туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал.
К25. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології
та офісну техніку.
К26. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні
технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
К27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними
ефективні комунікації.
К28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення та
несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння
місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнання міжкультурних проблем у
професійній практиці
К29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.
К30. Уміння працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом
туристичного бізнесу.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Таблиця 2
Матриця відповідності визначених результатів навчання компетентностям
Програмні
результати
навчання
ПР01. Знати, розуміти
і вміти
використовувати на
практиці основні
положення
туристичного
законодавства,
національних і
міжнародних
стандартів з
обслуговування
туристів.
ПР02. Знати, розуміти
і вміти
використовувати на
практиці базові
поняття з теорії
туризму, організації
туристичного
процесу та
туристичної
діяльності суб’єктів
ринку туристичних
послуг, а також
світоглядних та
суміжних наук.
ПР03. Знати і
розуміти основні
форми і види
туризму, їх поділ.
ПР04. Пояснювати
особливості
організації
рекреаційно-

Загальні компетентності

Інтегр.
компетент.

1

+

+

+

+

2

3

4

+

+

6

+

+

+

+

5

+

+

+

+

7

8

9

10

Спеціальні (фахові) компетентності
11

14

15

16

+

+

+

+

+

+

+

+

12

13

+

+

+

17

18

19

20

21

+

+

+

+

+

+

+

22

23

24

+

+

+

25

26

+

27

28

29

+

+

+

+

+

+

+

+

30

туристичного
простору
ПР05. Аналізувати
рекреаційнотуристичний
потенціал території.
ПР06. Застосовувати
у практичній
діяльності принципи і
методи організації та
технології
обслуговування
туристів.
ПР07. Розробляти,
просувати та
реалізовувати
туристичний продукт.
ПР08. Ідентифікувати
туристичну
документацію та
вміти правильно нею
користуватися.
ПР09. Організовувати
процес
обслуговування
споживачів
туристичних послуг
на основі
використання
сучасних
інформаційних,
комунікаційних і
сервісних технологій
та дотримання
стандартів якості і
норм безпеки.
ПР10. Розуміти
принципи, процеси і
технології організації
роботи суб’єкта
туристичного бізнесу
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та окремих його
підсистем
(адміністративноуправлінська,
соціальнопсихологічна,
економічна, технікотехнологічна).
ПР11. Володіти
державною та
іноземною (ними)
мовою (мовами), на
рівні, достатньому
для здійснення
професійної
діяльності.
ПР12. Застосовувати
навички
продуктивного
спілкування зі
споживачами
туристичних послуг.
ПР13. Встановлювати
зв’язки з експертами
туристичної та інших
галузей.
ПР14. Проявляти
повагу до
індивідуального і
культурного
різноманіття.
ПР15. Проявляти
толерантність до
альтернативних
принципів та методів
виконання
професійних завдань.
ПР16. Діяти у
відповідності з
принципами
соціальної
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відповідальності та
громадянської
свідомості.
ПР17. Управляти
своїм навчанням з
метою самореалізації
в професійній
туристичній сфері.
ПР18. Адекватно
оцінювати свої
знання і
застосовувати їх в
різних професійних
ситуаціях.
ПР19. Аргументовано
відстоювати свої
погляди у розв’язанні
професійних завдань.
ПР20. Виявляти
проблемні ситуації і
пропонувати шляхи
їх розв’язання.
ПР21. Приймати
обґрунтовані рішення
та нести
відповідальність за
результати своєї
професійної
діяльності.
ПР22. Професійно
виконувати завдання
в невизначених та
екстремальних
ситуаціях.
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