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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми Поплавська І.В. доцент кафедри географії України і 
туризму 
Задворний С.І. викладач кафедри географії України і 
туризму 
Кузишин А.В. доцент кафедри географії України і 
туризму 

 
Найменування програми  Організація туристичної діяльності 

 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6 (ЄКТС) (180 год) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра географії України і туризму 
Форма підвищення кваліфікації Очна, заочна, дистанційна, вечірня. 
Документ який видається після 
завершення стажування 

Довідка 

Напрям 242 Туризм 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

 
Ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному рівні науково-дослідницькі 
та практичні завдання,  узагальнювати практику туризму і рекреації, прогнозувати 
напрями їх розвитку, розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері 
туризму та рекреації  в процесі професійної діяльності, переконливо, обґрунтовано та 
доступно доносити науковий (навчальний) матеріал до слухачів. 
1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  (загальні, 

фахові, тощо). 
Загальні компетентності 
– Здатність до організації,  планування, прогнозування результатів діяльності; 
– Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі; 
– Уміння спілкуватися з експертами інших галузей в питаннях, спільних для вирішення; 
– Дух підприємництва, креативність, бажання досягти успіху і самореалізуватися. 
Фахові компетентності 
– Здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу і проектувати її 
розвиток на засадах сталості; 
– Здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному та 
регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві; 
– Здатність до управління інформацією; 
– Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері туризму та рекреації; 
– 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати 
навчання 

Кількість  
кредитів 



(ЄКТС) 
год. 

1.   Теоретико-методологічні засади 
туристичної та екскурсійної 
діяльності 

– Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні 
методи і технології в сфері 
туризму; 
– Знання закономірностей, 
принципів та механізмів 
функціонування туристичного 
ринку; 
- Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу. 

1 (30 год.)

2. Організація туризму – Здатність оцінювати 
кон’юнктуру туристичного 
ринку, інтерпретувати 
результати дослідження та 
прогнозувати напрями розвитку 
суб’єкта підприємницької 
діяльності в сфері рекреації і 
туризму; 

1 (30 год.)

3. Організація ресторанного та 
готельного господарства 

– Здатність здійснювати 
управління підприємством 
індустрії туризму та рекреації. 

1 (30 год.)

4. Ресурсна база туристичної активності 
в межах території України 

Здатність розробляти та 
реалізовувати проекти в сфері 
рекреації, туризму, гостинності; 
Здатність розв’язувати науково-
прикладні проблеми в сфері 
рекреації і туризму. 

1 (30 год.)

5. Супровід туристичного 
обслуговування 

Знання закономірностей, 
принципів та механізмів 
функціонування туристичного 
ринку; 
Діяти у полікультурному 
середовищі; 
Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу. 

1 (30 год.)

6. Організація туристичної діяльності – Здатність здійснювати 
управління підприємством 
індустрії туризму та рекреації. 

1 (30 год.)

 
 
 
 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 



 
 
 


