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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ  

 

А. Рецензія представників академічної спільноти – Саркісян Ганна 

Овсепівна, к.т.н., доц., декан факультету технології вина та 

туристичного бізнесу Одеської національної академії харчових 

технологій 

 

Б. Відгук представників професійних асоціацій – Ліптуга Іван 

Леонідович,  Президент Національної туристичної організації України   

 

В. Відгук представників ринку праці – Паларієв Олександр 

Андрійович, керівник Агро-еколого-рекреаційного кластеру 

«Фрумушика Нова». 

 

Г. Відгук від проекту міжнародної технічної допомоги – Саверіо Савіо, 

Керівник проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку  системи 

географічних зазначень в Україні» 

 

 

 

 

Висновки: 

 

Всі рецензенти одностайно вказують на те що:  

- ОП Гастрономічний туризм 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування, розроблена у відповідності до положень Закону 

України Про вищу освіту 

- ОП Гастрономічний туризм відбиває останні світові та вітчизняні 

тенденції в підготовці бакалаврів з туризму компетенції яких цілком 

задовольняють вимогам працедавців та сучасним запитам ринку 

гастрономічного туризму в світі та Україні 

- ОП Гастрономічний туризм наразі є актуальною при підготовці 

висококваліфікованих професіоналів в галузі туризму і заслуговує на 

високу позитивну оцінку.  

Враховуюче вище зазначене, програма заслуговує на схвалення. 



 

ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменув

ання 

посади 

(для 

сумісників 

— місце 

основної 

роботи, 

найменува

ння 

посади) 

Найменуван

ня закладу, 

який 

закінчив 

викладач 

(рік 

закінчення, 

спеціаль-

ність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково- 

педагогіч-

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник проектної групи 

Уліганець 

Сергій 
Іванович 

Завідувач  

кафедри 
географії 

України, 

доцент  

Київський 

національний 
університет 

імені Тараса 

Шевченка 

2000, магістр 
географії, 

кваліфікація 

менеджер 
туризму, 

викладач. 

Кандидат 

географічних наук, 
спеціальністьі 

11.00.11– 

конструктивна 

географія і 
раціональне 

використання 

природних ресурсів, 
Дисертація « 

Конструктивно-

географічний аналіз 
ландшафтно-

рекреаційних систем 

(на прикладі 

Закарпатської 
області)», доцент, 

кафедра географії 

України 

19 років Автор понад 65  наукових та науково-

методичних праць. Основні публікації за 
напрямом: 

1. Географія туризму. Методичний комплекс. - 

К.: КСУ. – 34 с.. 

2. Географія туризму: навч.-метод.посібник/  
О.В. Аріон, С.І. Уліганець. - К.: «Обрії», 2009.-

172 с. (Гриф надано Міністерством освіти і 

науки України (лист № 1/11-4073 від 12.06.2009 
р)  

3. Класифікація виняткових подій як ключових 

елементів подієвого туризму /Конструктивна 
географія та раціональне використання 

природних ресурсів. Науковий збірник. – Київ: 

Екотур-інфо 2018 23 c.80-89. 

4. Features and prospects of event tourism in 
Ukraine on the example of Transcarpathian 

region Science and Education a New Dimension. 

Humanities and Social Sciences 2018 в.6 (29) 
c.89-92 

5. Розвиток культурно-пізнавального туризму в 

Україні: м. Кам'янець-Подільський /Аріон О., 
Уліганець С., Боль Д.//  Вісник КНУ. Географія. 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності міста Києва. 

Навчальний курс «Керівників 

формувань з обслуговування 

захисних споруд» у період 19 
вересня по 21 вересня 2016 

року (486/3 від 04. 10. 2016 р.); 

Празький інститут підвищення 
кваліфікації за програмою 

«Публікаційна та проектна 

діяльність в країнах 
Євросоюзу: від теорії до 

практики» у період з 

02.07.2016 по 09.07.2016, м. 

Прага, Чеська республіка 
(сертифікат № 052016033). 

Міжнародний конгрес 

«Science for sustainable 
development» 10 – 

11 листопада 2019 року м. 

Київ. Сертифікат № 055 
Вебінар Складна тема 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/208143/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/208143/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/177861/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/177861/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/177861/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/177861/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/213141/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/213141/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/213141/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/213141/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/198015/


 

 

- 3(73).-  2018. - С.77-81 

6. Екологічний туризм як базис формування 

освітньо-прикладних засад екологічної освіти 
та інструмент впровадження, реалізації 

теоретико-практичних основ екологічного 

туризму в туристичній діяльності/ Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції з 

нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи у 
Національному університеті водного 

господарства та природокористування (м. 

Рівне, 15-17 березня 2018 р.) -  c.343-347 

7. Релігійна спадщина як елемент туризму в 
сільській місцевості (на прикладі 

транскордонної співпраці між Україною, 

Угорщиною та Румунією)/ Матеріали 
Чотирнадцятої науково-практичної конференції 

"Церква - наука - суспільство: питання 

взаємодії" 2016 т.1 в.1 c.81-88  
8. Reputation Risk Management Companies Based 

on Competence Approach /TEM Journal /2019. - 

С. 516-524  

9. Географія туризму: навч.-методичний 
посібник/ Аріон О.В. Уліганець С.І. Дмитрук 

О.Ю.. - 2 вид., перероблено та допов. – К.: 

Інтердрук, 2019.  – 206 с. 
Бере участь у міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних  конференціях. 

Керує науковою роботою студентів, 

магістрантів. 

«Ландшафт »: як 

заінтригувати учнів новими 

баченням і використанням 
поняття ландшафту 

Сертифікат № 006741/05.03-21 

Національне агентство із 
забезпечення якості вищої 

освіти – успішно закінчив 

курс експерта з акредитації 
освітніх програм сертифікат 

виданий 

12.08.2021 ( Ідентифікаційний 

номер сертифікату 
376b432fca548289a1c453f60bf6

a33) 

Члени проектної групи 

Мотузенко 

Олена 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

географії 
України 

КНУ 

ім.Тараса  
Шевченка 

Київський 

державний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, 

1992, 
географія, 

географ, 

фізико-
географ, 

Кандидат 

географічних наук 

11.00.11- 
конструктивна 

географія і 

раціональне 
використання 

природних ресурсів, 

доцент кафедри 
географії України. 

25 років Автор понад 80 наукових та науково-

методичних праць. Основні публікації: 

1. Організація системи гастрономічних 
маршрутів в Україні- проектна пропозиція 

Проекту «Підтримка системи географічних 

зазначень в Україні»/ О.О.Мотузенко, В.В. 
Бондаренко, А.М. Плачкова // Географія і 

туризм. Наук. Зб. -  №50, 2019. – К.: Альтапрес. 

-  с.77-80. 
2. Концепція розвитку гастрономічного 

З 2015 р. щорічно (січень, 

лютий) по 2018 р. стажування 

за напрямком: «Географія 
культури та 

еногастрономічного туризму 

регіону Марке, Італія) на базі 
Міжнародної школи 

італійської мови та культури 

«Кампус Магнолій».   
Дослідницька діяльність у 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/207078/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/207078/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/207078/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/207078/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/207078/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/223586/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/179711/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/179711/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/179711/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/179711/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/179705/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/179705/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/179705/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/179705/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/230196/


 

 

викладач Тема дисертації: 

Дистанційні методи 

геоекологічного 
аналізу природно-

техногенних 

господарських 
систем (на прикладі 

Канівського 

водосховища) 
 

туризму в Україні на засадах сталого розвитку / 

О.О. Мотузенко. Д.В. Джанкола//  Географія і 

туризм. Наук. Зб. -  №50, 2019. – К.: Альтапрес. 
- с.17-20. 

3. Інноваційний досвід Італії з організації 

еногастрономічних туристичних маршрутів на 
прикладі системи доріг вина та смаку 

Ломбардії/ О.О. Мотузенко, Д.В. Джанкола// 

Географія і туризм. Наук. Зб. -  №50, 2019. – К.: 
Альтапрес. -  с.132-147. 

4. Науковий супровід гастрономічної рекреації 

в урбанізованому просторі /  

О.Ю. Дмитрук, О.О. Мотузенко // Географія і 
туризм. Наук. Зб. -  №50, 2019. – К.: Альтапрес. 

-  с.121-124. 

5. Motuzenko О.О., Giancola D.V. Analysis of 
the development of enogastronomic tourism in 

Ukraine /3th Progress Report  of the Project 

«Support to the Development of a Geographical 
Indications System in Ukraine» 

(EuropeAid/138706/DH/SER/UA 

Service Contract No ENI/2017/387/864) Annex 

22, 2019. Режим доступу: 
https://drive.google.com/drive/folders/1X92XFUg

ZDWKQU4VA569khwtyBGIzO9JW 

6. Motuzenko О.О., Ganchukova O.. Survey 
analysis of the organizers of the enogastronomic 

festivals for 2018 in Ukraine//3th Progress 

Report  of the Project «Support to the 

Development of a Geographical Indications 
System in Ukraine» 

(EuropeAid/138706/DH/SER/UA 

Service Contract No ENI/2017/387/864) Annex 
23, 2019. Режим доступу: 

https://drive.google.com/drive/folders/1X92XFUg

ZDWKQU4VA569khwtyBGIzO9JW 
7. Міжнародне співробітництво в галузі 

туризму між Україною та Новою Зеландією / 

Кирєєва А.О., Мотузенко О.О. //Географія і 

туризм. Наук. Зб. -  №47, 2019. – К.: Альтапрес. 
– с.15-28. 

складі групи WP4 у межах 

проекту GRAGE (Програма 

ЄС Горизонт 2020). 
UNIVERSITA DEGLI STUDI 

DI MACERATA (Сертифікат 

Університету Мачерата, Італія, 
лютий 2018 р.)  



 

 

8. Основні тенденції інтеграції науки, освіти і 

бізнесу як елементу сталого розвитку 

економіки України / О.О. Мотузенко, Сисоєва 
Ю.О. // Географія і туризм. Наук. Зб. -  №48, 

2019. – К.: Альтапрес.- с.114-125 

Науково-дослідна робота за напрямком 
гастрономічний туризм  та захищені 

географічні зазначення: 

1- Національний експерт проекту 
Європейського Союзу «Підтримка розвитку 

системи географічних зазначень в Україні» з 

питань  географічних зазначень   для харчових 

продуктів та гарантованих традиційних 
особливостей /експерт з питань 

еногастрономічного туризму (з 2017 р. по 

теперішній час); 
2 Ключовий експерт Національної туристичної 

організації України з питань розвитку 

еногастрономічного туризму (з 2017р по 
теперішній час); 

3 - член експертної групи Європейського банку 

реконструкції та розвитку з розробки 

Дорожньої карти розвитку туристичної галузі 
України  (2019 р.); 

4- голова робочої групи «Мережі Знань» НТОУ 

з розробки Національної стратегії розвитку 
гастрономічного туризму в Україні до 2026 

року (з 2017р по теперішній час). 

5.Співвиконавець науково-дослідної теми 

«Формування теоретико –методологічного 
забезпечення розвитку і функціонування 

туристичної галузі України в умовах 

євроінтеграції» (ДР 0117U002092, 2017-2019 
рр.) кафеди туризму та готельно-ресторанної 

справи Львівського торгівельно-економічного 

університету. 
6. Дослідницька діяльність у складі групи WP4 

у межах проекту GRAGE (Програма ЄС 

Горизонт 2020). UNIVERSITA DEGLI STUDI 

DI MACERATA (Університет Мачерата, Італія, 
2017-1018 рр.) у межах академічної 



 

 

дослідницької мобільності.  

 

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських 
наукових і науково-практичних  конференціях. 

Член оргкомітету, модератор, спікер наступних 

міжнародних конференцій та семінарів за 
напрямом гастрономічний туризм (в рамках 

проекту ЄС «Підтримка розвитку системи 

географічних зазначень в Україні»): науково-
практична конференція «Розвиток 

гастрономічного туризму в Україні: стан, 

виклики та перспектива імплементації 

Європейського досвіду» (30.05.2019, м. Київ); 
науково-практичного семінару «Дороги вина та 

смаку Закарпаття: стан, виклики, перспективи» 

(21-22 лютого 2019 р, Ужгород); І-ІІІ науково-
практичних семінарів «Дороги вина та смаку –

інструмент розвитку сільських територій 

Одеської області, як еногастрономічних 
туристичних дестинацій» (18.03.2019 р., 

10.04.2019 р.,  Одесса, 25 червня 2019 р. 

с.Шабо);  «Дороги вина та смаку Української 

Бессарабії – новий туристичний продукт 
Одеської області» // UITM – 26й  міжнародний 

туристичний салон України (03 жовтня 2019 р. 

Київ); круглого столу «Туризм і дороги» 
(23.04.2019, м. Київ);  

Учасник: ІІ North and East European Congress on 

Food NEEFood-2013 (26-27 травня 2013, Київ); 

8th Central European Congress on Food (23-26 
травня 2016р.); І міжнародної науково-

практичної конференції  «Сталий розвиток 

туризму на засадах партнерства: освіта, наука, 
практика» ( 31 жовтня-01 листопада 2018 р. 

Львів); 

Міжнародний форум «Розвиток туризму в 
українських Дунайських портах – шлях до 

економічного зростання регіону» (23 травня 

2019 р. Ізмаїл); XII Slow Cheese Forum  (20-23 

вересня 2019, Бра, Італія)  
 



 

 

Керує науковою роботою студентів та 

магістрантів. Зокрема, співавтор та 

координатор  магістерських програм 
подвійного дипломування: кафедри 

країнознавства та туризму спеціалізації 

«Проектування та управління туристсько-
рекреаційними системами» на базі 

Університету Мачерата, Італія (2013-2016 рр);  

кафедри географії України за освітньою 
програмою «Географія еногастрономічної 

рекреації та туризму» на базі Університету 

Камеріно, Італія, (2017-2021 рр.). 

Купач Тетяна 
Геннадіївна 

Доцент 
кафедри 

географії 

України 
КНУ ім. 

Тараса  

Шевченка 

КНУ ім. Т.Г. 
Шевченка 

географічний 

факультет 
1998 р. 

Географія, 

географ-

геоеколог, 
менеджер, 

викладач 

 

Кандидат 
географічних наук, 

11.00.11- 

конструктивна 
географія і 

раціональне 

використання 

природних ресурсів 
«Методика географо-

топонімічного 

аналізу території 
України» 

 

19 років Автор та співавтор 64  наукових та науково-
методичних праць. Основні публікації за 

напрямом: 

1. Рекреаційні території в контексті 
регулювання якості міського життя (на 

прикладі київських урочищ Совки та Проня). 

/Олішевська Ю.А., Дем’яненко С.О.// 

The development of nature sciences: 
problems and solutions: proceedings  of  the 

international research and practical conference / 

Experimental botanic, Ecology, Chemistry, 
Physical-geographical research - Brno: 

Baltija Publishing - April 27-28, 2018. – pp. 210-

215 

2.Ukrainian  castles  as  the  centers 
 for developing European enogastronomic tourism 

/Kazantseva K.A., 

Tanasychuk O.Yu.// Colloquium-journal № 6(17), 
– Warszawa: «Colloquium-journal» 2018. – pp.61-

65 (http://www. colloquium-journal.org/) 

3. Analysis of the recreational resources of Kaniv 
in the context of the programme of development of 

Ukrainian small-cities/ Mykhailenko T.// Journal 

of Geology, Geography and Geoecology, 28(3). 

2019. – pages 457-474. doi: 10.15421/111942 
4. Купач Т.Г. The aesthetic value of landscapes of 

the upland right bank area of the Dnieper River of 

the Kaniv Nature Reserve, Ukraine// Demianenko 
S., Arion O.// Journal of Geology, Geography and 

Університет Collegium 
Civitas у м. Варшава, 

Польща, червень-липень 

2020 року, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації № 

184/2020 

Online course authorized by 

University of California, Davis / 
offered through Coursera 

«Geospatial and Environmental 

Analysis», квітень-травень 
2020 р., № WG6XXAK8HTBU 



 

 

Geoecology, Vol 29 No 4 (2020), pages 731-744. 

DOI:  https://doi.org/10.15421/112066 

 
Науково-дослідна робота: проект 

компанії GEONIX (Україна) по створенню 

цифрових топографічних карт масштабу 1:50 
000 в середовищі ArcMap10.X. 

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних  конференціях. 
Керує науковою роботою студентів та 

магістрантів 

Дем’яненко 

Світлана 
Олександрівна 

Доцент 

кафедри 
географії 

України 

КНУ імені 
Тараса  

Шевченка 

КНУ імені 

Тараса 
Шевченка 

географічний 

факультет 
2001 р. 

Спеціальніст

ь 

«Географія», 
магістр 

географії, 

географ-
геоеколог, 

менеджер, 

викладач 

 

Кандидат 

географічних наук, 
11.00.11- 

конструктивна 

географія і 
раціональне 

використання 

природних ресурсів 

«Антропогенна 
трансформація 

природно-

господарських 
систем з 30-км зоні 

впливу 

Хмельницької АЕС» 

 

18 років Автор та співавтор 55 наукових та науково-

методичних праць. Основні публікації за 
напрямом: 

1. Менеджмент в туризмі: навчально-

методичний посібник. – К. – 2019. – 55с. 
2. Рекреаційні території як інструмент 

регулювання комфортності життя в містах/ 

Купач Т.Г., Олішевська Ю.А., Дем’яненко С.О. 

/ Science and Education a New Dimension // 
Natural and Techical Scieces, VI (20), Issue 172, 

2018 July, Budapest, 2015. – P. 18-21. 

3. Рекреаційні території в контексті 
регулювання якості міського життя (на 

прикладі київських урочищ Совки та Проня) / 

Купач Т.Г., Олішевська Ю.А. Дем’яненко С.О. 

// The development of nature sciences: problems 
and solutions: Conference Proceedings, April 27-

28, 2018. Brno: Baltija Publishing.- P. 211-215. 

7.Інтеграція винахідників похилого віку в 
ринок інновацій / Мотузенко О.О., Урбані Л., 

Дем’яненко С.О., Петліна Д.В. // Вісник КНУ. 

Серія : Географія. – Київ, 2018. – Вип. 72 (2) – 
с.29-37. 

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних  конференціях. 

Керує науковою роботою студентів та 
магістрантів. 

Програма академічної 

мобільності (6.10-4.11.2018) з 
метою проведення наукових 

досліджень за напрямком 

«Інтегральна туристична 
пропозиція для людей 

похилого віку» у межах 

міжнародного проекту H2020-

Марі Склодовської Кюрі-
RISE, "GRAGE- Зелений та 

Сірий  в Європі: люди 

похилого віку, які мешкають у 
міських районах" (Угода п 

645706- CUP 

D82I14000480006) (Grey and 

Green in Europe: Elderly Living 
in Urban Areas, (GRAGE)) 

Програми Горизонт 2020. 

(Науково-дослідна установа 
ТОВ Мекано, місто Фабріано, 

Італія). Підвищення 

лінгвістичнх компетенції з 
італійської мови (Scuola di 

lingua e cultura italiana 

“Campus Magnolie”, 

Castelraimondo, Certificazione 
di lingua italiana per, stranieri 

livello B1, 22.10.2018) 

Стажування у рамках 
спільного проекту НТУУ «КПІ 

https://doi.org/10.15421/112066


 

 

ім. Ігоря Сікорського», 

Erasmus+ Jean Monnet Fund та 

Виконавчого агенства з питань 
освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури, який 

підтримано Європейською 
Комісією «Європейські бізнес 

моделі: трансформація, 

гармонізація та реалізація в 
Україні» № 587138-EPP-1-

2017-1-UA-EPPJMO-

MODULE, 

тренінги «Гармонізація 
стандартів як нормативно-

регулятивна основа 

впровадження Європейських 
моделей бізнесу в Україні», 

«Системний підхід до 

гармонізації стандартів – 
гарантія успіху європейських 

бізнес-моделей в Україні», м 

Київ (21.03-25.03.2019р.) – 

сертифікат про проходження 
курсу. 

Аріон Оксана 

Василівна  

Доцент 

кафедри 

географії 
України 

КНУ імені 

Тараса  
Шевченка 

КНУ ім. Т.Г. 

Шевченка 

географічний 
факультет 

1993 р. 

Географія. 
Географ-

еколог. 

Раціональне 
використання 

природних 

ресурсів. 

Викладач 
 

Кандидат 

географічних наук, 

11.00.11 - 
конструктивна 

географія і 

раціональне 
використання 

природних ресурсів 

«Оптимізаційний 
ландшафтно-

екологічний аналіз 

природоохоронних 

територій (на 
прикладі Державного 

парку-пам’ятки 

садово-паркового 
мистецтва 

28 років Автор та співавтор 58  наукових та науково-

методичних праць. Основні публікації за напря-

мом: 
1. Розвиток культурно-пізнавального туризму в 

Україні: м. Кам'янець-Подільський/ Уліганець 

С., Аріон О., , Боль Д.//  Вісник КНУ. 
Географія. - 3(73).-  2018. - С.77-81 

2. Географія туризму: навч.-метод. посібник/ 

Аріон О.В. Уліганець С.І. Дмитрук О.Ю.. - 2 
вид., перероблено та допов. – К.: Інтердрук, 

2019.  – 206 с. 

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних  конференціях. 
Керує науковою роботою студентів та 

магістрантів. 

Національний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді МОН 
України Тренер міжнародної 

науково-освітньої програми 

GLOBE GAMES 2019. 
Certificate of Participation at 

GLOBE GAMES 2019 (Kyiv, 

Ukraine. 17-20 June 2019); 
Сертифікати: про участь у 

круглому столі «Туризм і 

дороги» (23.04.2019, м. Київ);  

про участь у Міжнародній 
науково-практичній 

конференції «Розвиток 

гастрономічного туризму в 
Україні: стан, виклики та 



 

 

«Качанівка») перспектива імплементації 

Європейського досвіду» 

(30.05.2019, м. Київ) (в рамках 
проекту ЄС «Підтримка 

розвитку системи 

географічних зазначень в 
Україні») 

 

При розробці Програми враховані вимоги: 

 

Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування для першого 

бакалаврського рівня вищої освіти, згідно з наказом МОН України №1068 від 04.10.2018 р.  

 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

«Гастрономічний туризм» 

«Gastronomic tourism» 

 

за спеціальністю 242 Туризм 

галузі знань 24 Сфера обслуговування 

 
1 - Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр  

Спеціальність: 242 Туризм 

Освітня програма: Гастрономічний туризм 

Професійне спрямування: Ено- та гастротуристична діяльність 

                                              Сільський туризм 

 
Bachelor 

Speciality 242 Tourism  

Gastronomic Tourism 

Professional direction of training: Eno- and gastronomic tourism 

activity 

                                                        Rural tourism 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська 

Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 240 кредитів ЄКТС, 4 академічні роки 

240 credits ECTS, 4 academic years 

Тип програми Освітньо-професійна 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Географічний факультет 

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Geographical Faculty 

Назва закладу вищої освіти який бере 

участь у забезпеченні програми 

(заповнюється для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ЗВО-партнера мовою 

оригіналу (заповнюється для програм 

подвійного і спільного дипломування) 

 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки  України, Київ, Україна; 

Сертифікат: серія НД, № 1189721, від 05 жовтня 2012 року, термін 

дії до 01 липня 2022р. про акредитацію за рівнем бакалавр з галузі 

знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм 

Цикл/рівень програми 6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);   
6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж 

життя (EQF LLL) 

Перший цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ EHEA) 

Передумови Повна загальна середня освіта 

Форма навчання Денна  

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої програми 
http://geo.knu.ua 

2 - Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації) 

Формування загальних та фахових компетентностей для 

успішного здійснення професійної діяльності у сфері 

спеціалізованих видів рекреації і туризму, зокрема, ено- та 

гастрономічного туризму, сільського, екологічного, культурного, 

подієвого туризму тощо.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація 

програми) 

24 Сфера обслуговування/242 «Туризм» 

http://geo.knu.ua/


 

 
 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна прикладна 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта з гастрономічного туризму за спеціальністю 

«Туризм» 

Ключові слова: індустрія туризму, ено- та гастрономічний туризм, 

сільський туризм, екологічний туризм, туристичні ресурси та 

атракції, географічний аналіз, облік та оцінка рекреаційних та 

туристичних ресурсів, туристичні подорожі та дороги смаку, ено- 

та гастрономічна туристична діяльність, агротуристичні послуги, 

екотуризм та екотуристична діяльність 

Особливості програми Проведення частини занять з професійно орієнтованих дисциплін 

та практик передбачається на базі організацій та установ, що 

займаються територіальним плануванням та управлінням туризму 
на державному, регіональному та місцевому рівнях, на 

підприємствах індустрії туризму (туроператорська, турагентська,  

екскурсійна діяльність, заклади гостинності), на виробництвах 

ено- та гастрономічної продукції, у сільських садибах та 

пансіонатах, в громадських організаціях туристичного профілю, 

зокрема, в сфері еногастрономічного, сільського та екологічного 

туризму 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Робочі місця на підприємствах виробників ено- та гастрономічної 

продукції, пропозицій та продуктів сільського та екологічного  

туризму, а також індустрії туризму та гостинності, як в Україні, 

так і за кордоном; в проектно-пошукових та науково-дослідних 

організаціях, урядових, виробничих та наукових установах, бізнес 

та екскурсійно-туристичних компаніях.  

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення 

кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване, комптентністно-орієнтоване. Базується на 

принципах, які визначають закономірності підготовки фахівців 

туристичної сфери: науковості, систематичності і послідовності 

навчання, практико-орієнтованість, міждисциплінарність. 

Принципи базису навчання забезпечуються: лекційними, 

семінарськими, практичними заняттями, самостійної роботи на 

основі опрацювання навчально-методичної, наукової фахової 

літератури та фахових періодичних видань українською та 

іноземним мовами, консультацій з викладачами та фахівцями 

індустрії туризму та виробниками ено- та гастрономічного 

продукту, пропозицій в галузі сільського туризму. 

Оцінювання Письмові (або письмово-усні) іспити, заліки, диференційовані 

заліки, поточний контроль, усні презентації, захист звітів з 

практики, кваліфікаційний іспит зі спеціальності «Туризм», 

публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації, як в процесі 

навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування 

теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність реалізувати 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  
ЗК02. 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 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо  

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу  

ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища  



 

 
 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел  

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті  

ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій  

ЗК09. 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 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

ФК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності в галузі туризму, зокрема ено- 

та гастрономічного, сільського, культурного, подієвого 

ФК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ФК 03. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

територій 

ФК 04. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії 

туризму (зокрема, ено- та гастрономічного, сільського та 

екологічного туризму) на всіх рівнях управління 

ФК 05. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 
розвитку туризму  в цілому та окремих його форм і видів  

ФК 06. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного), 

зокрема, в галузі ено- та гастрономічного, сільського та 

екологічного туризму. 

ФК 07. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання цілісного туристичного продукту 

ФК 08. Розуміння принципів, процесів і технологій організації 

роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем 

ФК 09.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 

складних форс-мажорних обставинах 
ФК 10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, 

аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння 

презентувати туристичний інформаційний матеріал 

ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних 

підприємств інформаційні технології та офісну техніку 

ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології  обслуговування туристів та 

вести претензійну роботу 

ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації  

ФК 14. 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 

ФК 15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства 

ФК 16. Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктів туристичного бізнесу 

ФК 17. Здатність оцінювати перспективність використання 

виявлених ресурсів ено- та гастрономічного, сільського та 

екологічного туризму у професійній діяльності 

ФК 18. Здатність застосовувати базові знання природничих і 
суспільних наук, інформаційних технологій та економіки 

підприємств в дослідженнях ринку туристичних послуг при 

формуванні нових туристичних пропозицій 

ФК 19. Здатність прогнозувати наслідки власної підприємницької 

діяльності, зокрема, в галузі сільського, екологічного, ено- та 

гастрономічного туризму на основі отриманих знань, набутих 

умінь та навичок 

ФК 20. Здатність встановлювати роль і місце України у сучасному 

світі в контексті географічних чинників її розвитку, аналізувати й 



 

 
 

пояснювати особливості геопросторової організації природи, 

населення і господарства України, розуміти та пояснювати 

стратегію її сталого розвитку. 

7 - Програмні результати навчання 

 

 

Програмні результати навчання (ПР) 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці 

основні положення туристичного законодавства, національних і 

міжнародних стандартів з обслуговування туристів. 

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та 

туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а 

також світоглядних та суміжних наук. 

ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.  
ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-

туристичного простору. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.  

ПР06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи 

організації та технології обслуговування туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний 

продукт.  

ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти 

правильно нею користуватися. 

ПР09. Організовувати процес обслуговування споживачів 

туристичних послуг на основі використання сучасних 
інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

ПР11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності. 

ПР12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг. 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших 

галузей. 
ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного 

різноманіття. 

ПР15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та 

методів виконання професійних завдань. 

ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості. 

ПР17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні 
професійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність 

за результати своєї професійної діяльності. 

ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях. 

 ПР 23. Збирати та формалізувати інформацію професійного 

спрямування, знати моделі і застосовувати методи природничих 

та гуманітарних наук (зокрема, математики, картографії, 

соціології, екології, психології) та інформаційні технології при 

вивченні природних, соціально-економічних та суспільних 
процесів і явищ  в галузі туризмознавства, географії рекреації та 

туризму  

ПР24 Знати і аналізувати склад природних і соціосфер в різних 

просторово-часових масштабах, вміти визначати основні 

характеристики, процеси, які відбуваються в географічній 

оболонці, аналізувати геопросторові закономірності  

ПР25. Знати цілі сталого розвитку та аналізувати можливості 

туристично-рекреаційної діяльності для їх досягнення в світі та 



 

 
 

Україні  

ПР26. Передбачати наслідки своєї підприємницької діяльності в 

галузі сільського, екологічного, ено- та гастрономічного туризму 

на основі отриманих знань, набутих умінь та навичок  

ПР27. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами та постачальниками послуг у галузі сільського, 

екологічного, ено- та гастрономічного туризму при формуванні 

нових туристичних продуктів та пропозицій  

ПР28. Володіти основними положеннями законодавства, 

національних та міжнародних стандартів, стратегії сталого 
розвитку локальних територій та регіонів в галузі сільського, 

екологічного, ено- та гастрономічного туризму 

ПР29. Аналізувати та оцінювати природно-ресурсний та 

господарський потенціал територій для потреб організації нових 

туристичних продуктів та пропозицій і моніторингу об’єктів 

культурної, зокрема, нематеріальної, та природної спадщини 

локальних територій та регіонів  

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Викладачі залучені до виконання програми мають багаторічний 

досвід роботи в напрямку природничої та соціально-економічної 

географії, туристичної та рекреаційної діяльності. До викладання 

професійно-орієнтованих дисциплін можуть бути залучені на 

конкурсній основі фахівці-практики та закордонні фахівці з ено- 
та гастрономічної туристичної діяльності та туристичного бізнесу 

в секторі сільського та екологічного туризму. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення 

Забезпечена навчальною лабораторією Інформаційних технологій 

географії, що оснащена: 

- стандартним забезпеченням навчання професійно орієнтованих 

дисциплін та практик: туристичне спорядження у вигляді 

карабінів, швидкісних блоків для використання на мотузках і 

тросах, мотузок та реп-шнурів, рукавичок для роботи з мотузкою, 

страхувальних систем та обв'язок, прилади GPS, картографічні 

матеріали тощо 

- інтерактивними засобами навчання - базовим «CamTouch», 

мультимедійними проекторами для презентацій) 

- при викладанні навчальних дисциплін застосовуються 
програмне забезпечення природничо-наукового та 

картографічного призначення з відкритим кодом: Quantum GIS, 

GRASS, SAGA GIS 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально- 

методичного забезпечення 

Використання спеціалізованих бібліотек, фондів та інших 

навчально-виробничих ресурсів Інституту географії НАНУ, НБ 

імені В. І. Вернадського, НБ імені М. Максимовича КНУ імені 

Тараса Шевченка, фондів науково-дослідних та проектних 

установ з територіального планування та розвитку, виробничих 

установ та недержавних організацій в сфері туризму (Інститут 

географії НАНУ, Діпромісто, Національна туристична організація 

України, SlowFood Україна, Агро-еколого-рекреаційний кластер 

«Фрумушика Нова», виноробня «Колоніст», центр культури вина 
«Шабо»), авторських розробок науково-педагогічних працівників 

географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та підприємств-учасників проектів 

Європейського Союзу «Підтримка розвитку  системи 

географічних зазначень в Україні», «Географічні зазначення 

«Дороги вина та смаку Української Бессарабії», «Географічні 

зазначення «Дороги вина та смаку Закарпаття», «Географічні 

зазначення «Карпатські дороги смаку» з туризмології, географії 

рекреації та туризму, спеціальних дисциплін сервісних 

технологій, інформаційних систем в туризмі, маркетингу та 

менеджменту туризму; сучасного програмного забезпечення 

інформаційного продукту, з яким працюють суб’єкти 
туристичного ринку країни  

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність - 

Міжнародна кредитна мобільність - 

Навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах 



 

 
 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  

2.1.Перелік компонент ОП «Гастрономічний туризм» 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК.01 Іноземна мова  17 іспит 

ОК.02 Основи туризмознавства 4 іспит 

ОК.03 Вступ до університетських студій 3 залік 

ОК.04 Географія туризму 4 іспит 

ОК.05 Географічне країнознавство та краєзнавство 4 іспит 

ОК.06 Українська та зарубіжна культура 3 залік 

ОК.07 Соціально-політичні студії 3 залік 

ОК.08 Туристично-краєзнавчі студії 5 залік 

ОК.09 Рекреаційна географія з основами рекреалогії 5 залік 

ОК.10 Інформаційні технології в туризмі 8 іспит 

ОК.11 Соціально-економічна географія України  4 іспит 

ОК.12 Статистика в туризмі 4 іспит 

ОК.13 Організація екскурсійних послуг 5 іспит 

ОК.14 Фізична географія України 4 іспит 

ОК.15 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької 

діяльності 

3 залік 

ОК 16 Маркетинг туризму 5 іспит 

ОК.17 Менеджмент туризму 4 залік 

ОК. 18 Філософія 4 іспит 

ОК.19 Методи досліджень в туризмі 4 іспит 

ОК.20 Навчальна практика з туристичного орієнтування та краєзнавства 5 диф. залік 

ОК.21 Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (з вивчення 

об’єктів гастрономічної спадщини України)  

3 диф. залік 

ОК.22 Навчальна професійно-орієнтована  екскурсійна практика 3 диф. залік 

ОК.23 Картографія з основами топографії 4 залік 

ОК.24 Виробнича практика  6 диф. залік 

ОК.25 Кваліфікаційна робота бакалавра 6 захист 

ОК.26 Географія культури  4 залік 

ОК.27 Географія гастрономічної спадщини  5 іспит 

ОК.28 Агровиробничі ландшафти України як ресурси ено- та 

гастрономічного туризму 

6 іспит 

ОК.29 Агровиробничі ландшафти Європи та світу як ресурси ено- та 

гастрономічного туризму 

5 іспит 

ОК.30 Гастрономічний туризм  5 іспит 

ОК.31 Географія ресурсів ено- та гастрономічного туризму 6 іспит 

ОК.32 Захищені географічні зазначення  та географія виробництв  

традиційних  продуктів  

5 іспит 

ОК.33 Туристична політика та міжнародне співробітництво в ено- та 

гастрономічному туризмі 

5 іспит 

ОК.34 Суспільна географія (Human Geography) 4 іспит 

ОК.35 Організація транспортного обслуговування в ено- та 

гастрономічному туризмі  

5 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 170 

 

 

 



 

 
 

Вибіркові компоненти ОП *  

Дисципліни вибору студента 

Вибірковий блок за професійним спрямуванням Ено- та гастротуристична діяльність  

ВБ.2.01 Нормативно-правове регулювання ено- та гастротуристичної 

діяльності: стандартизація та сертифікація послуг 

4 іспит 

ВБ.2.02 Гастроспадщина  та туризм в містах 4 іспит 

ВБ.2.03 Географія ринків ено- та гастрономічного туризму України та 

світу 

4 залік 

ВБ.2.04 Географія культури харчування та споживання в ено- та 

гастрономічному туризмі 

5 залік 

ВБ.2.05 Організаційні інструменти ено- та гастрономічного туризму 4 іспит 

ВБ.2.06 Засади сталого розвитку ено- та гастрономічного туризму  4 іспит 

ВБ.2.07 Спеціалізовані види рекреації та туризму: винний туризм 3 залік 

ВБ.2.08 Брендінг туристичних дестинацій 4 залік 

ВБ.2.09 Економіка туристичної фірми 4 залік 

ВБ.2.10 Маркетинг і менеджмент ено- та гастрономічних туристичних 

дестинацій 

4 залік 

ВБ.2.11 Туроперейтинг та діяльність підприємства в  ено- та 

гастрономічному туризмі  

5 іспит 

ВБ.2.12 Рекреаційне природокористування 4 іспит 

ВБ.2.13 Друга іноземна мова 6 іспит 

Вибірковий блок за професійним спрямуванням Сільський туризм 

ВБ.2.01 Стандарти  та сертифікація  агротуристичних послуг в туризмі  4 іспит 

ВБ.2.02 Туризм в сільській місцевості та природоохоронних територіях 4 іспит 

ВБ.2.03 Географія сільського та екологічного туризму 4 залік 

ВБ.2.04 Інноваційні агро- та етнотуристичні послуги і продукти 

сільського туризму 

5 залік 

ВБ.2.05 Організаційні інструменти сільського туризму 4 іспит 

ВБ.2.06 Сталий розвиток туризму на сільських та природоохоронних 

територіях 

4 іспит 

ВБ.2.07 Спеціалізовані види рекреації та туризму: екологічний туризм 3 залік 

ВБ.2.08 Брендінг сільських туристичних дестинацій 4 залік 

ВБ.2.09 Управління туристичною фірмою 4 залік 

ВБ.2.10 Регіональне управління туристичним розвитком сільських 

територій 

4 залік 

ВБ.2.11 Туроперейтинг в сільському туризмі  5 іспит 

ВБ.2.12 Рекреаційні ресурси з основами раціонального 

природокористування 

4 іспит 

ВБ.2.13 Іноземна мова (бізнес спілкування) 6 іспит 

   55 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік №1  

ВБ.3.01.01 Соціологічні дослідження в туризмі  3,0 залік 

ВБ.3.01.02 Психологія і конфліктологія туризму  3,0 залік 

ВБ.3.01.03 Спеціалізовані види рекреації та туризму: міський туризм 3,0 залік 

Перелік №2  

ВБ.3.02.01 Фінанси та бухоблік 3,0 залік 

ВБ.3.02.02 Недержавні громадські організації  в туризмі 3,0 залік 

ВБ.3.02.03 Спеціалізовані види рекреації та туризму: активний туризм та 

аутдор рекреація  

3,0 залік 

Перелік №3  

ВБ.3.03.01 Основи дегустації продуктів та вин 3,0 залік 

ВБ.3.03.02 Спеціалізовані види рекреації та туризму: подієвий туризм 3,0 залік 

ВБ.3.03.03 Територіальні моделі туризму та рекреації 3,0 залік 

 



 

 
 

 

* Згідно з п. п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» 

здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та 

вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови 

погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня. 

  

Перелік №4  

ВБ.3.04.01 Мережеве співробітництво в туризмі 3,0 залік 

ВБ.3.04.02 Організація  послуг харчування та розміщення в туризмі 3,0 залік 

ВБ.3.04.03 Основи зовнішньоекономічної діяльності туристичного 

підприємства 

3,0 залік 

Перелік №5  

ВБ.3.05.01 Екологічне експертування та ОВД в туризмі 3,0 залік 

ВБ.3.05.02 Smart-технології в туризмі 3,0 залік 

ВБ.3.05.03 Культурна та природна спадщина регіонів України 3,0 залік 

 15 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 70 

Загальний обсяг  компонент освітньої програми 240 



 

 
 

2.2 Структурно-логічна схема ОП «Гастрономічний туризм» 

вибіркового блоку Ено- та гастротуристична діяльність 

 
Блок 1 Обов’язкові компоненти: ОК.01, 02, 03, 05, 08, 26, 34 

 

 

Блок 2 Обов’язкові компоненти: ОК.01, 04, 09, 23, 13, 30 
Навчальна практика: ОК. 20 

 

 

 
Блок 3 

Обов’язкові компоненти: ОК.01, 10, 06, 27 
Вибіркові компоненти:  ВБ. 2.02, ВБ. 2.07, ВБ. 2.12 
                                            ВБ.3.01.01/3.01.02/ 3.01.03 

 

 

 

 
Блок 4 

Обов’язкові компоненти: ОК.01, 10, 12, 32 
Навчальна професійно-орієнтовна практика: ОК.21 
Навчальна професійно-орієнтовна практика: ОК. 22 

Вибіркові компоненти:  
ВБ. 2.06, 2.08 
ВБ.3.02.01/3.02.02/3.02.03 

 

 

 
Блок 5 

Обов’язкові компоненти: ОК.01, 07,14, 29, 31  
Вибіркові компоненти: ВБ. 2.04 
                                          ВБ.3.03.01/3.03.02/3.03.03 

 

 

 
Блок 6 

Обов’язкові компоненти: ОК. 01, 11, 15, 19, 28 
Виробнича практика: ОК. 24 

Вибіркові компоненти: ВБ.2.05 
                                           ВБ.3.04.01/3.04.02/3.04.03 

 

 

 
Блок 7 

Обов’язкові компоненти: ОК. 01, 16, 17, 18, 35 
Вибіркові компоненти: ВБ. 2.03, ВБ. 2.13 
                                          ВБ.3.05.01/3.05.02/3.05.03 

 

 

 
Блок 8 

Обов’язкові компоненти: ОК.33 
Кваліфікаційна робота бакалавра ОК. 25 

Вибіркові компоненти: ВБ.2.01, 2.10, 2.11, 2.09 

 
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю Туризм 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Гастрономічний туризм»  

спеціальності 242 Туризм проводиться у формі складання комплексного кваліфікаційного 

іспиту та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Атестація завершується видачою документу встановленого зразка про присудження 

здобувачеві вищої освіти ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: 

Бакалавр з туризму за ОП «Гастрономічний туризм» 

  

Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю «Туризм» проводиться у 

письмовій формі з використанням тестових завдань і включає питання дисциплін з 

нормативного та вибіркового блоків (туризмознавства, країнознавства і краєзнавства, з 

організації екскурсійних послуг, базових технологічних та спеціальних дисциплін, 

менеджменту та маркетингу туризму), які охоплюють знання, вміння та навички, набуті 

здобувачами вищої освіти в процесі фахової підготовки і спрямовані на перевірку рівня 

сформованості загальних і спеціальних компетентностей.  

Програмні результати, які перевіряються комплексним кваліфікаційним іспитом: 

ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів.  

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, 

організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних 

послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 

ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.  

ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.  

ПР10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Кваліфікаційна робота бакалавра повинна свідчити про опанування здобувачами 

вищої освіти системи загальнонаукових, спеціальних та професійних методів дослідження, 

володіння системним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для 

здійснення теоретичних узагальнень і вироблення практичних рекомендацій.  

Програмні результати, які перевіряються захистом: 

ПР11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 

ПР17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері. 

ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР 23. Збирати та формалізувати інформацію професійного спрямування, знати моделі і 

застосовувати методи природничих та гуманітарних наук (зокрема, математики, картографії, 

соціології, екології, психології) та інформаційні технології при вивченні природних, 

соціально-економічних та суспільних процесів і явищ  в галузі туризмознавства, географії 

рекреації та туризму  

ПР25. Знати цілі сталого розвитку та аналізувати можливості туристично-рекреаційної 

діяльності для їх досягнення в світі та Україні  

ПР28. Володіти основними положеннями законодавства, національних та міжнародних 

стандартів, стратегії сталого розвитку локальних територій та регіонів в галузі ено- та 

гастрономічного туризму. 

 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного оволодіння 

компетентностями Вибіркового блоку за професійним спрямуванням Ено- та 

гастротуристична діяльність освітньої програми «Гастрономічний туризм», 



 

 
 

передбаченими спеціальними блоками дисциплін (мінімально необхідні критерії: рівень 

опанування дисциплін вибірковими компонентами з оцінками не менше як 75 балів, оцінка 

за навчальні та виробничі практики за спеціальністю не менше як 75 балів, а також захист 

кваліфікаційної роботи бакалавра з оцінкою не нижче 75 балів) може бути присвоєна 

професійна кваліфікація  

 

3414 Фахівець, консультант з подорожей та організатор подорожей 

 

Кваліфікація дозволяє здійснювати професійну діяльність з частковим виконанням 

трудових функцій передбачених посадовими інструкціями, зокрема: Фахівець з 

туристичного обслуговування; Фахівець із спеціалізованого обслуговування; 

 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного оволодіння 

компетентностями Вибіркового блоку за професійним спрямуванням Сільський туризм 

освітньої програми «Гастрономічний туризм», передбаченими спеціальними блоками 

дисциплін (мінімально необхідні критерії: рівень опанування дисциплін вибірковими 

компонентами з оцінками не менше як 75 балів, оцінка за навчальні та виробничі практики за 

спеціальністю не менше як 75 балів, а також захист кваліфікаційної роботи бакалавра з 

оцінкою не нижче 75 балів) може бути присвоєна професійна кваліфікація  

 

 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 

 

Кваліфікація дозволяє здійснювати професійну діяльність з частковим виконанням 

трудових функцій передбачених посадовими інструкціями, зокрема: Організатор подорожей 

(екскурсій); Фахівець із організації дозвілля. 

 



 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ЗК 09        +    +                        

ЗК 10 +     +       +         +   +           

ЗК 11 +                                   

ЗК 12      +              +      +          

ЗК 13           +  +      + +        + +     +  

ЗК 14   +             +        +            

ФК 01  +  +    +   +              +     +    +  

ФК 02 +  +          +      +  +               

ФК 03         +     +      + +       + +       

ФК 04                        +            

ФК 05  +  +   +                  +        +   

ФК 06          +   +           +      +     + 

ФК 07     +          +  +                +  + 

ФК 08          +     +         +            

ФК 09                        +           + 

ФК 10        +           + +   +     + +   +    

ФК 11          +         +    +  +           

ФК 12         +    +    +  +                + 

ФК 13 +              + +      +              

ФК 14    +  +            +    +    + +    + +    

ФК 15                      +  +            

ФК 16            +    +     +    +       + +   

ФК 17         +        +          +    + +    

ФК 18     + +     +   +  +  +  +      +      +  +  

ФК 19            +     +                +   

ФК 20     +  +    +   +    +     +    +    +   +  



 

 
 

 

  ВБ.2.01 ВБ.2.02 ВБ.2.03 ВБ.2.04 ВБ.2.05 ВБ.2.06 ВБ.2.07 ВБ.2.08 ВБ.2.09 ВБ.2.10 ВБ.2.11 ВБ.2.12 ВБ.2.13 
ВБ.3.01/02/03/

04/05.01 

ВБ.3.01/02/03/

04/05.02 

ВБ.3.01/02/03/

04/05.03 

ЗК 01          +                    

ЗК 02    +                 +   +   

ЗК 03                +    + +     

ЗК 04   +            +      +   

ЗК 05 +                +  +     

ЗК 06     +      +   +      + 

ЗК 07 +               + +  + +   

ЗК 08        +                  + 

ЗК 09     +       +                

ЗК 10             +               + 

ЗК 11                       +       

ЗК 12       +                     +   

ЗК 13    +              +              

ЗК 14                  +               

ФК 01              +  +           

ФК 02     +      +     +       

ФК 03   +            +        

ФК 04 +        +   +           

ФК 05        +   +            

ФК 06       +  +  +            

ФК 07       +   +  +       +   

ФК 08        +            +   

ФК 09           +  +   + +     

ФК 10    +      +           + 

ФК 11            +         

ФК 12           + +         

ФК13     +      +         

ФК 14    +     +       +     

ФК 15  +          +     +     

ФК 16            +          

ФК 17  +         +        + 

ФК 18  + +       +        + + 

ФК 19 +      +     + +        

ФК 20   +    +     +     



 

 
 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПР) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ПР 1            +         +                + +   

ПР 2   +         +       +           +     +  +  

ПР 3      +      +                    +       

ПР 4      +     +         +   +   +      +    +   

ПР 5      +     + +   +        +   +    +    +     

ПР 6   +           +     +  +     +              

ПР 7             +     +  + +   +   +        +     + 

ПР 8 +                +                 +     + 

ПР 9               +       +     +           +  + 

ПР 10               +   +      +                + 

ПР 11 +                         + +           

ПР 12 +                           +            

ПР 13          +                  +         +   

ПР 14   + +                +  +                

ПР 15     +   +       +           +  +          

ПР 16    +        +       +  +      +          

ПР 17 +           +   +           +           

ПР 18        +     +       +                   

ПР 19         +             +       +           

ПР 20           +      +    +    +     +           

ПР 21            +      +                       

ПР 22             +     +       +             +  

ПР 23    +   +   +     + + +      + +    +  +           

ПР 24          +    +   +   +      +      +     +     

ПР 25           +               +    +   + +   +  +  

ПР 26            +         +         +       +    + 

ПР 27                     +      +   +           + 

ПР 28                    +      +    +   + +   +   + 

ПР 29          +    +           +  +      + + +       



 

 
 

  ВБ.2.01 ВБ.2.02 ВБ.2.03 ВБ.2.04 ВБ.2.05 ВБ.2.06 ВБ.2.07 ВБ.2.08 ВБ.2.09 ВБ.2.11 ВБ.2.12 ВБ.2.13 

ВБ. 

3. 

01/02/03/04/05. 

01 

ВБ. 

3. 

01/02/03/04/05. 

02 

ВБ. 

3. 

01/02/03/04/05. 

03 

ПР 1 +      + +     +      +     

ПР 2     + +       + +             

ПР 3             +       +         

ПР 4     +       +       +       + 

ПР 5   +   +       +     +         

ПР 6         +         +           

ПР 7   +     +       + +           

ПР 8 +                 +           

ПР 9                            +   

ПР 10         +       + +       +   

ПР 11                       +       

ПР 12                              + 

ПР 13                         +     

ПР 14   +   +     +                 

ПР 15               +               

ПР 16           +         +   +     

ПР 17       +   +          +       

ПР 18 +       +   +                 

ПР 19               +               

ПР 20 +                 +           

ПР 21     +               +         

ПР 22     +                         

ПР 23     +         +             + 

ПР 24    +                           

ПР 25           +         +   +     

ПР 26         +       + +           

ПР 27                            +   

ПР 28 +       + + +            + + 

ПР 29   +   +     + +           +   

 


	2.1.Перелік компонент ОП «Гастрономічний туризм»
	вибіркового блоку Ено- та гастротуристична діяльність

