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ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА (MASTER) І РІВНЯ З "УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТОМ ВИНА"
В УНІВЕРСИТЕТІ КАМЕРІНО (ІТАЛІЯ) ТА
СТУПЕНЯ МАГІСТРА З "ГЕОГРАФІЇ ЕНОГАСТРОНОМІЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ" В
КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(УКРАЇНА)
Профіль освітньої програми
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації

Мова(и) навчання і
оцінювання
Обсяг освітньої
програми
Тип програми

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 106 - географія
Спеціалізація: Географія еногастрономічної рекреації та
туризму
Освітня програма: «Географія еногастрономічної рекреації та
туризму»
Освітня кваліфікація: магістр географії (Географія
еногастрономічної рекреації та туризму)
Професійна кваліфікація: фахівець з рекреації
Українська/англійська; російська /англійська
120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 9 місяців
Подвійний диплом
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Повна назва закладу
вищої освіти, а також
структурного
підрозділу у якому
здійснюється навчання
Назва закладу вищої
освіти який бере
участь у забезпеченні
програми
Офіційна назва
освітньої програми,
ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації
ВНЗ-партнера мовою
оригіналу
Наявність акредитації
Цикл/рівень програми
Передумови

Форма навчання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

Предметна область
(галузь знань /
спеціальність /
спеціалізація
програми)
Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна
Географічний факультет
Університет Камеріно, Італія (University of Camerino)
http://international.unicam.it/
Назва програми: «Управління експортом вина»
Ступінь вищої освіти: Магістр
Повна назва кваліфікації мовою оригіналу, які присуджуються на
основі успішного завершення даної освітньої програми у ВНЗпартнері: Магістр (Мaster) І рівня за програмою «Управління
експортом вина»
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти МОН
України
НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Диплом бакалавра, знання української/російської мови (для
іноземців), знання англійської мови – рівень В2 (відповідно до
Загальноєвропейських
Рекомендацій
з
мовної
освіти),
комунікативний рівень італійської мови.
Денна, дистанційна
2017-2020

http://international.unicam.it/courses
2 – Мета освітньої програми
Навчання магістрів географічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка в
Університеті Камеріно упродовж одного навчального року за
програмою, яка спрямована на поглиблення знань з географії
ринків вина, з присудженням ступеня Магістра (Мaster) І рівня з
«Управління експортом вина» в Університеті Камеріно, з
подальшим присудження ступеня Магістра за програмою
«Географія еногастрономічної рекреації та туризму» в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в
Україні.
3 - Характеристика освітньої програми
Міждисциплінарна освітня програма (орієнтовний обсяг кожної
компоненти у % від загального обсягу ОП).
Географія еногастрономічної рекреації та туризму; маркетинг та
менеджмент; право (70:20:10)
Освітньо-наукова академічна (прикладна)
Спеціальна

освіта

за

спеціальністю

географія

(географія
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освітньої програми та
спеціалізації
Структурно-логічна
схема освітньої
програми з кредитами

Особливості програми,
написання і захисту
наукової роботи

еногастрономічної рекреації та туризму)
Ключові слова: еногастрономічна рекреація, управління експортом
вина
Освітня послуга університету імені Тараса Шевченка (60
кредитів ЄКТС):
Geographical Foundations of Sustainable Development. Sustainable
Enogastronomy Recreation and Tourism (Географічні основи
сталого розвитку. Збалансована еногастрономічна рекреація та
туризм)*(6 кр.);
Географія ресурсів еногастромічної рекреації та туризму (6 кр.);
Geography enogfsyronomy recreation and tourism international
cooperation’s (Міжнародне співробітництво в галузі
еногастрономічної рекреації та туризму)*(6 кр.)
Професійна та корпоративна етика (3 кр.);
Методологія та організація наукових досліджень з основами
інтелектуальної власності (3 кр.);
Асистентська практика (без відриву від теоретичного навчання)
(5 кр.);
Стажування. Частина 1. (Виробнича практика з відривом від
теоретичного навчання) (6 кр.);
Управління проектами та програмами в сфері географії
еногастрономічної рекреаці та туризму (4 кр.);
Географія виноробства (4 кр.);
Магістерська робота (6 кр.);
Географія світових ринків еногастрономічного туризму (8 кр.);
Основи еногастрономічного туризму: технології, інновації,
здоров’я (3 кр.);
Захист магістерської роботи.
Державний іспит із спеціальності Туризм (Географія
еногастрономічної рекреації та туризму)
Освітня послуга УНІКАМ (60 кредитів ЄКТС):
Географічна індикація та її захист на світовому ринку
(16 кр.);
Сенсорна географія та дослідження уподобань споживачів у винному
туризмі (11 кр);
Тенденції і розвиток винного туризму:територія і вино
(3 кр.);
Географія світових ринків еногастрономії (8 кр);
Геомаркетинг та комунікації в еногастрономії (8 кр);
Основи еногастрономії: технології, інновації, здоров’я
(3 кр.);
Стажування. Частина 2. (Виробнича практика з відривом від
теоретичного навчання) (5 кр.);
Семінари та воркшопи з географії еногастрономічної рекреації та
туризму (6 кр.).
Обов’язкова виробнича практика за фахом на підприємстві
(стажування), може відбуватися в Італії або Україні, за вибором
студента, тривалістю не менш як 8 тижнів. У разі стажування в
Італії, УНІКАМ зобов’язується забезпечити партнерські
підприємства. У разі стажування в Україні, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка зобов’язується
визначити підприємства для проходження виробничої практики
студентів. У будь якому випадку, по закінченню стажування
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Кількість учасників
Вартість навчання за
програмою

Студенти повинні надати УНІКАМ звітну документацію
італійською або англійською мовою.
Навчальна програма Магістра (Мaster) І рівня «Управління
експортом вина» УНІКАМ завершується презентацією
кваліфікаційної роботи, яка оцінюється Комісією, призначеною
Директором Програми УНІКАМ. Захист кваліфікаційної роботи
може бути здійснений у режимі відеоконференції (з дотриманням
регламентів організації дистанційних захистів та екзаменів).
УНІКАМ
видає
студентам
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка Диплом Магістра (Мaster) І
рівня «Управління експортом вина» італійською мовою.
Студенти не повинні перебувати в Італії більше двох семестрів.
Студенти Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, які за результатами навчання, отримали диплом
Магістра (Мaster) І рівня «Управління експортом вина» в
УНІКАМ, виконавши 60 КОУ (СFU) кредитів програми
«Управління експортом вина» в УНІКАМ, отримають їх повне
визнання
в
межах
програми
Магістра
«Географія
еногастрономічної рекреації та туризму».
Студенти Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, які у підсумку виконали 120 ЄКТС (ECTS) кредитів
допускаються до захисту кваліфікаційної роботи для
присудження ступеня Магістра за програмою «Географія
еногастрономічної рекреації та туризму» на ДЕК у складі
викладачів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Захист кваліфікаційної роботи може бути здійснений у
режимі відеоконференції, з дотриманням відповідних регламентів
організації дистанційних захистів та екзаменів.
Для
закінчення
навчання
за
програмою
«Географія
еногастрономічної
рекреації
та
туризму»
студенти
представляють кваліфікаційну роботу українською мовою з
анотацією на англійській мові. Іноземні студенти представляють
роботу англійською мовою.
10 студентів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Вартість навчання в Україні: 32800 грн
Вартість навчання в Італії: 1.400,00 євро

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Види економічної діяльності, професійні назви робіт (за ДКП) які
працевлаштування
може виконувати випускник: діяльність у сфері інформатизації
(оброблення даних, робота з базами даних); дослідження та розробки в
галузі природничих та технічних наук (послуги, надавані переважно
юридичним особам, дослідження ринку та вивчення суспільної думки,
консультації з питань комерційної діяльності та управління); технічний
контроль та аналіз (підбір та забезпечення персоналом); курирування
діяльності в соціальній сфері та у сфері економіки; діяльність у сфері
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Подальше навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

відпочинку і розваг, культури та спорту (збереження історичного
надбання; діяльність музеїв усіх видів; збереження природного
надбання; інша діяльність у сфері відпочинку та розваг).
Може займати первинні посади спеціаліста, інженера, інженера
що здійснює НДР, молодшого наукового співробітника у
профільних науково-дослідних закладах, проектних і прогнознопланових установах, бути експертом, консультантом та радником
з фахових питань у державних і приватних установах, в органах
виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, в
громадських організаціях, в науково-дослідних і проектних
організаціях, в консалтингово-інжинірингових бюро, в засобах
розміщення. Магістр з фаху "Географія еногастрономічної
рекреації та туризму" за умов набуття відповідного досвіду може
адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності:
педагогічна;
екологічна,
економічна,
маркетингова,
зовнішньоекономічна.
Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі
професійного оволодіння компетентностями, передбаченими
спеціальними блоками дисциплін даного плану (мінімально
необхідні критерії: рівень опанування дисциплін блоку
спеціалізації з оцінками не менш як 75 балів, оцінка за виробничу
практику за спеціалізацією не менш як 75 балів, а також захист
кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може бути
присвоєна професійна кваліфікація «Фахівець з рекреації»
Може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі та
докторантурі та вищих навчальних закладах і наукових установах
України та закордоном в сфері географії, рекреації, туризму,
маркетингу, менеджменту, права, освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Методи та технології, які використовуються в даній програмі.
Наприклад: студентсько-центроване навчання, самонавчання,.
Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтоване навчання,
навчання через предметну практику, самонавчання. Лекції,
семінари, практичні заняття, лабораторні роботи в малих групах,
самостійна робота на основі підручників та конспектів,
консультації із викладачами. Під час останнього року половина
часу дається на написання завершальної роботи (магістерської),
яка також презентується та обговорюється за участі викладачів та
одногрупників.
Основні стратегії та методи оцінювання.
Письмові та усні екзамени, проблеми наукові та прикладні
задачі, семінари, воркшопи та наукові звіти із оцінюванням
досягнутого рівня, захист кваліфікаційної роботи магістра за
участі науковців із інших університетів.
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