
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Туризм» 

першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» 

галузі знань 24 Сфера обслуговування, 

розроблену кафедрою туризму та економіки підприємства 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 

Якісна підготовка фахівців у галузі туризму є надзвичайно важливою, що вимагає від 

закладів вищої освіти впровадження освітніх програм, адаптованих до реалій та перспектив 

розвитку суб’єктів туристичної діяльності. Такі програми повинні забезпечувати набуття 

знань та умінь, яких вимагають від працівників потенційні роботодавці. 

Освітньо-професійна програма «Туризм» розроблена співробітниками кафедри 

туризму та економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» й ураховує сучасні вимоги ринку праці.  

Освітньо-професійна програма має чітку структуру, де зазначена мета, предметна 

область, спрямованість, основний фокус та її особливості. В ній описано особливості 

викладання й оцінювання, зазначено загальні і фахові компетентності та програмні результати 

навчання. У програмі визначені форма атестації здобувачів вищої освіти та відповідність 

програмних компетентностей і програмних результатів навчання відповідним компонентам 

освітньої програми. 

Організація обліку та звітність організацій туристичної галузі мають складнощі 

внаслідок специфіки діяльності. Від організації облікового процесу безпосередньо залежить 

контроль та аналіз туристичної діяльності. Впровадження спеціалізованого програмного 

забезпечення та аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку дасть змогу 

туроператорам та турагентам реалізовувати контроль, аналіз та планування завдяки швидкому 

отриманню повної та змістовної звітності та можливості оцінки діяльності організацій. 

Щодо подальшого удосконалення якості освітнього процесу за представленою 

програмою, з огляду до необхідності формування компетентностей, які дозволять здобувачам 

ефективно працювати у туристичному бізнес-середовищі завдяки швидкому отриманню 

повної та змістовної звітності, рекомендуємо запровадити фахову дисципліну «Звітність 

туристичних підприємств». 

Також рекомендуємо більше долучати фахівців-практиків у галузі туризму до читання 

лекцій майбутнім фахівцям туріндустрії, проводити практичні семінари та майстер-класи.  

Таким чином, освітньо-професійна програма «Туризм» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, представлена кафедрою туризму та економіки підприємства, повністю 

відповідає сучасному рівню розвитку науки і практики освітньої діяльності, що дозволяє 

рекомендувати використання цієї програми для підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». 
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