
 
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
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ь  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері туризму і рекреації, або в процесі навчання, що 
передбачає застосування певних теорій і методів географічної науки, які 
формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов 
 

За
га

ль
ні

 к
ом

пе
те

нт
но

ст
і (

ЗК
) 

ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні 
ЗК2. 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 
ЗК3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 
ЗК5. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел  
ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті 
ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій 
ЗК9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії 
ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 
ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 
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ФК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 
професійної діяльності 
ФК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ФК3. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 
території 
ФК4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх 
рівнях управління 

ФК5. Здатність до розвитку певних видів туризму в будь-якому 
географічному регіоні 
ФК6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 
комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, 
транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 
ФК7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 
споживання туристичного продукту 
ФК8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 
суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем 
ФК9. Здатність до виконання інструкторсько-методичних та 
інспекторських функцій з метою забезпечення туристичного 
обслуговування та безпеки туристів 
ФК10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 
систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 
туристичний інформаційний матеріал 
ФК11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 
інформаційні технології та офісну техніку 
ФК12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 
використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 
претензійну роботу 
ФК13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 
забезпечувати з ними ефективні комунікації 
ФК14. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі 
позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до 
різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і 
професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних 
проблем у професійній практиці 
ФК15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 
законодавства 
ФК16. Здатність працювати з документацією та здійснювати 
розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу  

 


