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Оовiтньо-професiйна програма кТуризм>> зорiснтована на здобуття
навичок та знань в сферi туризму, планування, прогнозування, обrрунryвання

управлiнських рiшень за рiзних практичних ситуацiй у дiяльностi суб'ектiв
туристичного бiзнесу. Основною метою програми е: пiдготовка фахiвцiв, якi
володiють загальними i фаховими компетентностями для успiшного
здiйснення планово-економiчноi, органiзацiйно-управлiнськоi, аналiтичноТ,
комунiкацiйноi дiяльностi у сферi туризIчry та рекреацii на принципах
академiчноТ доброчесностi, загальнолюдських цiнностей та нацiональноТ
iдентичностi.

Рецензована освiтньо_професiйна програма за спецiальнiстю
242Туризм розроблена спiвробiтниками кафедри туризму та економiки
пiдприемства НТУ <.Щнiпровська полiтехнiка> пiсля консультацiй iз
науковцями, потенцiйними роботодавцями, якi пiдтвердили потребу у
пiдготовцi фахiвцiв цiсТ спецiальностi.

В освiтньо-професiйнiй програмi визначенi програмнi компетентностi
виходячи iз видiв i завдань навчання. Вони розподiленi на загальнi та фаховi
компетентностi, найбiльш вiдповiднi для запропонованоi програми. Фаховi
KoMпeTeHTHocTi носять практичний характер i можуть бути використанi у
професiйнiй дiяльностi майбутнiх фахiвцiв з ryризму.

Навчальний шлан пiдготовки бакалаврiв за спецiальнiстю 242 Туризм
повнiстю вiдповiдае завданням освiтньо-професiйноi програми.
Послiдовнiсть вивчення, перелiк та обсяг обов'язкових компонентiв ocBiTHboT

програми вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi ocBiTHьоi програми.

Щодо пропозицiй, з огляду на необхiднiсть формування
компетентностей, якi дозволять вивчити особливостi управлiння туристично-

рекреацiйним комплексом з метою зовнiшньоi i внутрiшньоТ промоцiI

регiону, рекомендуемо до перелiку вибiркових дисциплiн додати освiтнiй
комtrонент < Стр атегiя розвитку регiонального туризму ).

Рецензована освiтньо-професiйна програма мас необхiднi cTpyKrypHi та
змiстовнi складовi, вiддзеркалюс сучаснi вимоги до випускникiв
спецiальностt 242 Туризм та може бути рекомендована для практичного
використання.

Голова
Асоцiацii IнлустрiI
Гостинностi Украiни

ý;'y*:.:i
S ,r{

:lN

,r)

л(;()цдч\я
rнд8Щ9tl \о

v $lчрд.r|Y).-.Nл)

Y,,'^*.бцolsZZ

*'?zzzlпl| -l.

JI u э v-,4

ксандр Лiсв


