
 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Менеджмент туристичної індустрії»

спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Частина ОПП, яка 

оновлюється 

Чинна редакція ОПП, 

2021 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 2022 р. зацікавлена сторона 

(автор) 

результати розгляду 

пропозиції 

Освітня 

кваліфікація 
  

Запропоновано: доповнити 

освітню кваліфікацію. 

Бучко Ж.І. – гарант ОП,  

протокол засідання кафедри 

№11 від 5 квітня 2022 р. 

Освітня кваліфікація: магістр 

менеджменту з туристичної 

індустрії 

 

Професійна 

кваліфікація 
  

Запропоновано: доповнити 

профіль освітньої програми 

«Менеджмент туристичної 

індустрії» професійною 

кваліфікацією. 
Попович Ірина Василівна - 

головний спеціаліст відділу 

туризму управління 

місцевого самоврядування та 

розвитку туризму 

департаменту регіонального 

розвитку ОДА,  

к.геогр.н., керівниця 

Професійна кваліфікація:  

1315 «Керівники малих 

підприємств-готелів та 

закладів ресторанного 

господарства без апарату 

управління»; 

1448.1 «Менеджери 

(управителі) з організації 

діяльності туристичних 

агентств та бюро 

подорожей»;  

1455 «Менеджери 

(управителі) в готелях та 



туристичної фірми «Грінвіч-

тур» Красовська Олена 

Юріївна 

Протокол засідання кафедри 

економічної географії та 

екологічного менеджменту  

№ 11  від 5 квітня 2022 року. 

інших місцях розміщення», 

присвоюється рішенням 

екзаменаційної комісії на 

підставі оволодіння 

компетентностями з 

оцінками не нижче 75 балів 

захисту кваліфікаційної 

роботи (за професійним 

спрямуванням) з оцінкою не 

нижче 75 балів, 

проходженням всіх видів 

практик, які передбачені 

навчальним планом, з 

оцінками не нижче 75 балів.  

Обов’язкові освітні 

компоненти 

«Транскордонне 

регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі»  

5 кред., залік 

«Транскордонне 

регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі»  

3 кред., залік 

Запропоновано: зменшити 

кількість кредитів з 5 до 3 по 

ОК «Транскордонне 

регіональне співробітництво 

в туристичній галузі»,  

 з метою оптимізації 

навчального плану. 

Академічна спільнота 

кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту, 

протокол № 11  від 5 квітня 

2022 року. 

Враховано: зменшено 

кількість кредитів по ОК 

«Транскордонне регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі» з 5 до 3 

зі збереженням форми 

підсумкового контролю. 

3  кред., залік. 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» 

5 кред., екзамен 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано: зменшити 

кількість кредитів з 5 до 3 по 

ОК «Інформаційні системи, 

комунікації і технології», з 

метою оптимізації 

навчального плану. 

Академічна спільнота 

Враховано: зменшено 

кількість кредитів по ОК 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» з 5 

до 4 зі збереженням форми 

підсумкового контролю. 

4  кред., екзамен. 



кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту, 

протокол № 11  від 5 квітня 

2022 року. 

Обов’язкові освітні 

компоненти 

 Курсова робота 

3 кред., екзамен 

 

Запропоновано: 

ввести міждисциплінарну 

курсову роботу з 

врахуванням рекомендацій 

до складання робочих 

навчальних планів на 2022-

2023 н.р. 

Наказ № 641 від 30.12.2021 

року 

Враховано: введено 

міждисциплінарну курсову 

роботу 

3 кред., екзамен 

 

Обов’язкові освітні 

компонент 

«Стратегії розвитку 

національного та 

регіонального туризму» 

3 кред., екзамен 

  

«Транскордонне 

регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі» 

3 кред., залік 

 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» 

4 кред., екзамен 

 

«Професійна іноземна 

мова» 

3 кред., залік 

«Стратегії розвитку 

національного та 

регіонального туризму» 

3 кред., екзамен 

  

«Транскордонне 

регіональне 

співробітництво в 

туристичній галузі» 

3 кред., залік 

 

«Інформаційні системи, 

комунікації і технології» 

4 кред., екзамен 

 

«Професійна іноземна 

мова» 

3 кред., залік 

 

Запропоновано: перенести 

обов’язкові освітні 

компоненти з 10-го у 9 

семестр зі збереженням 

форми підсумкового 

контролю та кількості 

кредитів 

 

Враховано: перенесено 

обов’язкові освітні 

компоненти з 10-го у 9 

семестр зі збереженням 

форми підсумкового 

контролю та кількості 

кредитів. 

 



Цикл вибіркових 
навчальних дисциплін

Вибіркові компоненти 
згрупувати в 2 блоки: 
загальної та професійної 
підготовки

Цикл вибіркових 
навчальних дисциплін

«Управління розвитком 
туристичних ресурсів» 

«Антикризове управління 
в туристичному бізнесі» 
«Соціальна та екологічна 

безпека»

Запропоновано: перенести з 
9-го у 10 семестр зі 
збереженням форми 
підсумкового контролю та 
кількості кредитів

Цикл вибіркових 
навчальних дисциплін

«Практика написання 
грантових проектів» 

«Стартап менеджмент у 
туризмі» 

«Модель управління 
розвитком туризму»

Запропоновано: перенести з 
9-го у 10 семестр зі 
збереженням форми 
підсумкового контролю та 
кількості кредитів

Цикл вибіркових 
навчальних дисциплін

«Комерційна діяльність в 
туристичному бізнесі» 

«Управління проектною 
діяльністю» 

«Менеджмент 
8РА&\Уе1пезз індустрії»

Запропоновано: перенести з 
9-го у 10 семестр зі 
збереженням форми 
підсумкового контролю та 
кількості кредитів

Гарант ОП, д.геогр.н, доц., завідувач кафедри соціальної географії та 
рекреаційного природокористування Жанна БУЧКО


