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економічного університету. 

Матвієнко А. Т. – голова групи, директор Київського технікуму 

готельного господарства; 

Горбань В. І. – викладач-методист, зав. відділенням Київського 

технікуму готельного господарства; 

Колесник Т.Г. – викладач вищої категорії, викладач – методист, 

методист технікуму. 

Голубаха І.А. –  президент  ЗАТ „Гамалія”; 

Зайцева В.М. – кандидат пед наук, професор, зав. кафедрою 

Гуманітарного коледжу Запорізького національного технічного університету; 

Гурова Д. Д. – кандидат географ. наук, доцент Гуманітарного коледжу 

Запорізького національного технічного університету; 

Соколовська Н.Г. – викладач вищої категорії, викладач-методист 

Дніпропетровського транспортно-економічного технікуму. 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 

тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту  України. 
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Вступ 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу 

(ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, 

тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця 

в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально 

важливих властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються 

вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої 

освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу 

професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників 

фахівців. 

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності 

випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей певного освітньо-

кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула 

певний освітній рівень відповідного фахового спрямування. 

ОКХ використовується під час: 

 визначення цілей освіти та професійної підготовки; 

 розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна 

програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти); 

 визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх 

використання; 

 розроблення та корегування складових стандартів вищої освіти вищих 

навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-

професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, 

навчальний план, програми навчальних дисциплін); 

 визначення змісту навчання в системі підвищення кваліфікації; 

 професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного 

відбору; 

 прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-

кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів 

щодо підготовки фахівців; 

 розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів. 

. 
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ            1401 „СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ” 
(код і назва  галузі знань) 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ              _5.14010301 „ТУРИСТИЧНЕ 

                                                        ОБСЛУГОВУВАННЯ” 
                (код і назва  спеціальності) 

КВАЛІФІКАЦІЯ:    3414 “ФАХІВЕЦЬ З ТУРИСТИЧНОГО  

                                                    ОБСЛУГОВУВАННЯ” 
(назва кваліфікації) 

 

 

                                                                              Чинний від ______--_____________ 
                  

(рік-місяць-число) 

1. Галузь використання 
 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти, органи 

управління у галузі вищої освіти, інші юридичні особи, що надають освітні 

послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, 

де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

 
                                 молодшого  спеціаліста 

                                              (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

галузі знань
 

1401 «Сфера обслуговування» 

 

напряму підготовки                  

(код і назва  галузі знань) 

140103 «Туризм» 

 

спеціальності 

(код і назва  напряму підготовки) 

5.14010301 «Туристичне  обслуговування» 

 (код і назва  спеціальності) 

освітнього рівня Неповна вища освіта
 

 (назва освітнього рівня) 

Кваліфікація: 3414 ”Фахівець з туристичного обслуговування 
 (назва кваліфікації) 

з узагальненим 

предметом   

діяльності 

обслуговування у сфері туризму 

з нормативним  Два роки 5 місяців 
(років, місяців) терміном навчання  

(денна форма)  
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Відповідно до Національної рамки кваліфікацій фахівець з 

туристичного обслуговування   може розв'язувати типові спеціалізовані 

задачі в  певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і  методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов.  

Опис кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з 

туристичного обслуговування. 

Знання 
- широкі спеціалізовані фактологічні та теоретичні знання, набуті у процесі 

навчання та/або професійної діяльності, розуміння (усвідомлення) рівня цих 

знань;  

Уміння 

- розв’язання типових спеціалізованих задач широкого спектра, що 

передбачає ідентифікацію та використання інформації для прийняття рішень; 

- планування, зокрема розподіл ресурсів, аналіз, контроль та 

оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; 

Комунікація 
- взаємодія, співробітництво з широким колом осіб (колеги, керівники, 

клієнти) для провадження професійної або навчальної діяльності 

Автономність і відповідальність 
- здійснення обмежених управлінських функцій та прийняття рішень у 

звичних умовах з елементами непередбачуваності; 

- покращення результатів власної навчальної та/або професійної діяльності 

і результатів діяльності інших; 

- здатність до подальшого навчання з деяким рівнем автономності. 
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Молодший спеціаліст підготовлений до роботи за видами економічної 

діяльності відповідно до Державного класифікатора України «Класифікація 

видів економічної діяльності» ДК 009:2010: 

 

Секція N 

 

Розділ 79 

 

 

Група 79.1 

 

Клас 79.11 

Клас 79.12 

Група 79.9 

 

Клас 79.90 

 

Секція R 

Розділ 93 

 

Клас 93.2 

Група 

93.29 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, 

надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим 

діяльність  

Діяльність туристичних агентств і туристичних 

операторів 

Діяльність туристичних агентств  

Діяльність туристичних операторів  

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим 

діяльність  

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим 

діяльність  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та 

розваг 

Організування відпочинку та розваг 

Організування інших видів відпочинку 

 та розваг 

Конкретні види економічної діяльності та їх кодифікація 

зазначаються вищим навчальним закладом у варіативній компоненті. 
Галузеві відомства: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерство інфраструктури України, Державне агентство України з туризму та 

курортів. 

Молодший спеціаліст здатний виконувати зазначену професійну роботу 

відповідно до Класифікатора професій ДК-003:2010 за такими назвами робіт: 
 

№  

п/п 

Назва та шифр професійної 

групи 

Професійна назва роботи 

1 3414 Консультанти з 

подорожей та організатори 

подорожей 

3414 Фахівець з туристичного обслуговування 

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за 

видами туризму)  

3414 Організатор подорожей (екскурсій)  

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму  

3414 Фахівець із туристичної безпеки  

3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування 

 

 

Молодший спеціаліст  може займати первинні посади з вищезазначених 

угрупувань.  
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Цей стандарт установлює: 

 професійне призначення й умови використання випускників вищих 

навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у 

вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач 

діяльності; 

 освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних 

закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності 

вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів; 

 відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують 

молодших спеціалістів зі спеціальності  5.14010301 «Туристичне 

обслуговування». Стандарт є обов’язковим для цілей ліцензування та акредитації 

вищих навчальних закладів. 

Основними користувачами стандарту є: 

 професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів; 

 студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної 

діяльності; 

 керівництво навчальних закладів, яке відповідає за якість підготовки;  

 особи, що проходять атестацію після закінчили навчання у вищих 

навчальних закладах 

 фахівці, що проходять сертифікацію. 

 

2. Нормативні посилання 

 

У стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти України: 

 Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002  № 2984-III  (із 

змінами та доповненнями) 

 Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341; 

 Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні 

регламенти та процедури оцінки відповідності»: Закон України від 31 

травня 2007 р.   № 1107-V; 

 Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій»: наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (із 

змінами відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 923 від 

16.08.2012 р.);  

 Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація 

видів економічної діяльності»: наказ Держcпоживстандарту України від 

11.10.2010  № 457 (із змінами і доповненнями); 
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 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Галузеві випуски. Краматорськ: Видавництво «Центр продуктивності 

Міністерства праці та соціальної політики», 2001 р. 

 Національний   освітній   глосарій:   вища   освіта / авт.- уклад. : І. І. 

Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. 

Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с. 

 Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The 

framework of qualifications for the European Higher Education Area) 

 Структури ключових компетентцій, які розглядаються як необхідні для 

всіх у суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong 

learning: A European Reference Framework – IMPLEMENTATION OF 

"EDUCATION AND TRAINING 2012", Work  programme, Working Group B "Key 

Competences", 2012. 
 

 

3. Глосарій 

 

Академічний ступінь  – освітня кваліфікація, що присуджується 

закладом вищої освіти / вищим навчальним закладом за результатами 

успішного виконання освітньої / навчальної програми вищої освіти 

Випускник –  особа, яка успішно завершила навчання на певному 

рівні або підрівні (етапі, циклі) вищої освіти 

Вища освіта – формальна освіта, що надається на найвищих освітніх 

(п’ятому і шостому) рівнях за Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти в університетах, інших закладах вищої освіти / вищих навчальних 

закладах та відповідає п’ятому – восьмому рівням Європейської рамки 

кваліфікацій для навчання впродовж життя. 

Галузь навчання –  основний предмет (предмети) навчання в освітній 

/ навчальній програмі в межах галузі освіти.  

Заклад вищої освіти  – заклад освіти, основним завданням якого є 

забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти.  

Кваліфікація – офіційний результат процесу оцінювання й визнання, 

який отримано, коли компетентний орган установив, що особа досягла 

результатів навчання за заданими стандартами. 

Компетентнісний підхід – підхід до визначення результатів 

навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей. Є 

ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського 

процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим. 

Компетентність / компетентності – це динамічна комбінація 

знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують 

результати навчання за освітньою / навчальною програмою. 

Компетентності покладені у основу кваліфікації випускника.  
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Компетенція / компетенції – надані особі повноваження, коло її 

(його) службових та інших  прав і обов’язків. 

Критерії оцінювання – описи того, що і на якому рівні має зробити 

студент для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Ліцензування – процес, за яким урядовий орган надає офіційний 

дозвіл: 1) освітнім / навчальним програмам на реалізацію до отримання 

акредитації; 2) закладам освіти для виконання конкретних функцій. У 

національній практиці вищої школи ліцензування – процедура визнання 

уповноваженим органом спроможності закладу вищої освіти / вищого 

навчального закладу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 

вищої освіти, відповідних ступенів і кваліфікацій згідно з вимогами 

стандартів вищої освіти та державними вимогами щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Національна рамка кваліфікацій – цілісний міжнародно зрозумілий 

опис національної шкали кваліфікацій у термінах компетентностей, через 

який усі кваліфікації та інші навчальні досягнення, зокрема у вищій освіті, 

можуть бути виражені й співвіднесені між собою в узгоджений спосіб.  

Освітні кваліфікації – кваліфікації, що присуджуються в освітній 

системі на основі освітніх стандартів 

Професійні кваліфікації – кваліфікації, які надаються з урахуванням 

професійних стандартів, що діють у сфері праці, і відображають здатність 

особи виконувати завдання і обов’язки певного виду професійної 

діяльності. 

Професійні освітні кваліфікації – освітні кваліфікації, які 

орієнтовані на вихід випускника на ринок праці, здійснення професійної 

діяльності та надаються в освітній сфері з урахуванням професійних 

стандартів за результатами виконання професійних освітніх програм. 

Професійні освітні кваліфікації не слід плутати із академічними 

кваліфікаціями (ступенями), що орієнтовані на подальше навчання, або 

професійними кар’єрними кваліфікаціями, які надаються роботодавцями у 

сфері праці. 

Професійні освітні програми – професійно, практично орієнтовані 

освітні / навчальні програми, що передбачають вихід випускника на ринок 

праці 

Професійні стандарти – мінімально необхідні вимоги до змісту та 

умов праці, кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються 

роботодавцями і слугують основою для присудження професійних 

кваліфікацій. 

Результати навчання – сукупність компетентностей, що виражають 

знання, розуміння, уміння, цінності, інші особистісні якості, які набув 

студент після завершення освітньої / навчальної програми або її окремого 

компонента. Результати навчання в сукупності із критеріями їх оцінювання 
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визначають мінімальні вимоги до присвоєння кредитів, у той час як 

виставлення оцінок ґрунтується на зіставленні реальних навчальних 

досягнень студента із мінімальними вимогами. Реальні результати 

навчання відрізняються від навчальних цілей (очікуваних результатів) тим, 

що стосуються навчальних досягнень студента, тоді як цілі навчання є 

намірами викладача (запланованими результатами). Термін «результати 

навчання» є одним з основних термінів Болонського процесу і важливий 

для розуміння та порівняння розмаїття академічних ступенів (кваліфікацій) 

в Європі, зміни освітньої парадигми з процесної на результатну. Останнє 

означає перехід від підходу в побудові освітніх / навчальних програм та 

викладанні, орієнтованого на викладача, до студентоцентрованого підходу. 

Рівень освіти – місце освітньої / навчальної програми, відповідного 

академічного ступеня (кваліфікації) в системі освіти, зокрема вищої освіти.  

Ступінь – офіційна освітня кваліфікація, яка присуджується закладом 

вищої освіти / вищим навчальним закладом після успішного завершення 

відповідної освітньої / навчальної програми.  
Уміння – здатність до застосування знань і розуміння для виконання 

завдань та розв’язання проблем. 

Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками 

ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття 

кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;  

Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який 

характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток 

особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.  

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої 

освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що 

забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного 

рівня професійної діяльності 

Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 

особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу 

освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій 

певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у 

певному виді економічної діяльності. Особам, які завершили навчання в 

акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної 

освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за відповідним напрямом(спеціальністю), з якого також здійснюється 

підготовка робітників високого рівня кваліфікації. Особи, які мають базову 

загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною 

програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну 

середню освіту.  

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального 

закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності. 
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Професія - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу 

основних завдань та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані 

працівником. 

 

4. ПОПЕРЕДНІЙ ОСВІТНІЙ ТА (АБО) ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  

 

4.1. Відбір на навчання за напрямом підготовки проводиться на 

підставі відповідних документів Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України й інших міністерств і відомств, яким підпорядковані вищі 

навчальні заклади. 

4.2. На навчання до вищого навчального закладу для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  приймаються 

особи, які здобули  повну загальну середню освіту або отримали 

професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник». 

4.3. Прийом на навчання у вищі навчальні заклади для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної 

загальної середньої освіти здійснюється на конкурсній основі згідно правил 

прийому, затверджених в установленому порядку. 

4.4. Прийом на навчання у вищі навчальні заклади для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі   

кваліфікованого робітника здійснюється на конкурсній основі за 

результатами фахових випробувань. 

4.5. Загальні засади проведення вступних випробувань, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів 

визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і 

реалізуються умовами прийому до вищих навчальних закладів. 

 

5. СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА 

 

5.1. Загальні вимоги до якостей випускників вищого навчального 

закладу реалізуються на основі системи набутих загальних 

(інструментальних, міжособистісних, системних) та фахових 

компетентностей молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.14010301 

«Туристичне обслуговування»: 

  здійснення виробничих функцій; 

  вирішення завдань професійної і соціальної діяльності; 

  забезпечення здатності випускника здійснювати професійну 

діяльність на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти. 
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 5.2. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців як 

соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності 

за умови оволодіння системою компетентностей.   

5.3. Загальні компетентності  та результати  навчання молодшого 

спеціаліста зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» наведено 

у  дод. А.   
Фахові  компетентності та результати молодшого спеціаліста  зі 

спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»  наведено у дод. Б. 

5.4. Вищі навчальні заклади готують молодшого спеціаліста зі 

спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» для конкретної сфери 

діяльності, здатних вирішувати конкретні проблеми і задачі професійної 

діяльності за умови оволодіння системою фахових спеціальних 

компетентностей. Перелік фахових спеціальних  компетентностей 

молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування»  розробляється вищим навчальним закладом у варіативній 

компоненті 

 

6. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ  
6.1.Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення 

випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня 

сформованості здатностей і компетенцій вирішувати задачі діяльності, які можуть 

виникнути. 

6.2.Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ 

5.14010301-12 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна 

програма підготовки”. Державна атестація передбачає проведення державного 

комплексного кваліфікаційного іспиту після виконання студентами навчального 

плану у повному обсязі та екзамену з іноземної мови. 

6.3. Державна атестація якості підготовки молодшого спеціаліста зі 

спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» щодо встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої і професійної підготовки вимогам 

галузевого стандарту здійснюється Державною кваліфікаційною комісією  

вищого навчального закладу з цього фаху, голова якої затверджується 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 
6.4. Державна кваліфікаційна комісія проводить атестацію рівня професійних 

знань та практичних умінь випускників з використанням загальнодержавних 

методів комплексної діагностики та вирішує питання щодо присвоєння 

відповідної кваліфікації на основі  оцінювання знань та практичних  умінь і 

навичок випускника. 
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Додаток А 

 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 ФАХІВЦЯ З ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Зміст компетентностей Результати навчання 

1. Інструментальні компетентності 
 

1.1. Здатність  до 

формування світогляду щодо 

розвитку людського буття, 

суспільства і природи, 

духовної культури .  

 

1.1.1. Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості. 

1.1.2. Уміння  критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, 

політичні, екологічні, культурні та інші події та явища. 

1.1.3. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 

загальпрофесійних дисциплін. 

1.1.4. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства. 

 

1.2.Здатність розглядати 

суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних 

умовах. 

1.2.1. Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і 

відносно природи (принципи біоетики). 

1.2.2.Здатність аналізувати історичні події та процеси. 

1.3. Здатність до 

саморегуляції та здорового 

способу життя. 

1.3.1. Розуміння необхідності та вміння  вести здоровий спосіб життя, фізичне 

самовдосконалення.  

1.3.2.Уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати 

працездатність. 

1.4.Здатність працювати з 

інформацією у тому числі в 

глобальних комп’ютерних 

1.4.1.Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел. 

1.4.2.Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та 

зворотного зв’язку, вести кореспонденцію. 
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мережах.  1.4.3. Знання інформаційних потреб суспільства, інформаційно – пошукових 

ресурсів і стратегій у системі засобів масової комунікації. 

1.4.4. Знання з інформаційно-комерційної діяльності документально-

інформаційних систем. 

1.5. Уміння 

обґрунтовувати управлінські 

рішення та спроможність 

забезпечувати їх 

правомочність. 

1.5.1. Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій 

розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень. 

1.5.2. Здатність використовувати оргтехніку, прикладне програмне забезпечення 

відповідно до виду діяльності, документально оформляти управлінське рішення.  

1.5.3. Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; 

навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, 

уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси. 

1.6. Знання літературної 

мови та ділового 

(професійного) дискурсу на 

рідній та іноземній мові, 

здатність до роботи в 

іншомовному середовищі. 

1.6.1. Уміння спілкування рідною та іноземною мовою у професійному 

середовищі. 

1.6.2. Уміння дотримуватися етики ділового спілкування, етичних норм та 

нормативів. 

1.6.3. Знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел поповнення 

лексики сучасної української літературної мови. 

1.6.4. Уміння аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що 

є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 

1.6.5. Уміння готувати професійні документи іноземною мовою з низки галузевих 

питань, ділові листи, демонструючи міжкультурне розуміння. 

2. Міжособистісні компетентності 
 

2.1. Здатність здійснювати 

комунікаційну діяльність. 

 

2.1.1. Уміння усного і письмового спілкування державною мовою. 

2.1.2. Уміння використовувати невербальні засоби комунікації. 

2.1.3. Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах 

2.1.4. Знання іноземної мови(мов). 
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2.2. Уміння працювати у 

колективі та  команді  

2.2.1. Здатність підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу та 

команди, споживачами та іншими  представниками сфери життєдіяльності  

2.2.2. Уміння працювати в міждисциплінарній команді. 

2.2.3. Здатність нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб.  

2.2.4. Здатність забезпечувати згуртованість колективу. 

2.2.5. Знання видів та причин конфлікту в колективі. 

2.2.6. Здатність підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу та 

команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності.  

2.3. Позитивне ставлення 

до несхожості інших культур. 

2.3.1. Розуміння і дотримування етичних цінностей, у т.ч. у професійній 

діяльності. 

2.3.2. Розуміння традицій і звичаїв  інших культур, уміння проявляти толерантне 

ставлення. 

2.4. Здатність працювати в 

міжнародному середовищі. 

2.4.1. Вміння використовувати іноземну мову для забезпечення результативної 

професійної діяльності.  

2.4.2. Вміння спілкуватися з експертами з інших галузей.  

2.5. Здатність до критики 

та самокритики. 

2.5.1. Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на 

отримані знання. 

3. Системні компетентності 
 

3.1. Здатність працювати 

самостійно і автономно. 

3.1.1. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності, адаптувати до 

нових ситуацій, відповідати на якість надання послуг. 

3.2.Здатність діяти з 

позицій соціальної 

відповідальності, займати 

активну громадянську 

позицію. 

3.2.1. Здатність виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися норм 

законодавства. 

3.2.2. Здатність протистояти проявам расової, національної, вікової дискримінації,  

гендерної нерівності. 

3.2.3. Здатність захищати  інтереси держави, поєднувати та взаємоузгоджувати 

суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. 

 



ГСВОУ 4.14010301-13 

 

 

18  

3.3.Здатність займати 

активну життєву позицію та 

розвивати лідерські якості. 

3.3.1. Здатність захищати свої права людини та громадянина. 

3.3.2. Знання і вміння створювати власний імідж та вдосконалювати його складові: 

зовнішній вигляд, манери. 

3.3.3.Уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати 

власну кар’єру 

3.4.Здатність виконувати 

професійну діяльність у 

відповідності до стандартів 

якості. 

3.4.1.Знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної 

діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, 

нормативів. 

3.4.2. Здатність вносити рекомендації по введенню нових чи зміні існуючих вимог 

до якості. 

3.5.Здатність до 

формування культури 

мислення, її сприйняття. 

3.5.1. Уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, 

ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки інших. 

3.6.Здатність до навчання.. 3.6.1. Уміння вибирати альтернативні методи навчання. 

3.6.2. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

3.7.Здатність формувати 

нові ідеї (креативність). 

3.7.1. Уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету, завдання, 

необхідні ресурси. 

3.7.2. Уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання  у 

професійній діяльності. 

3.8. Здатність адаптуватися 

до нових ситуацій у 

професійній діяльності. 

3.8.1. Здатність зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях.  

3.9. Вміння реалізовувати 

проект. 
3.9.1.Уміння планувати процес і складати календарний план проекту за 

допомогою використання  методів управління проектом у часі. 
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Додаток Б 
 

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ФАХІВЦЯ З ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
 

 

Типові завдання 

діяльності 

 

Фахові компетентності 

 

Результати навчання 

 

1. ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ 

 

1.1. Здійснення 

географічних досліджень щодо 

територіальної організації та 

умов розвитку туризму. 

1.1.1. Професійно оперувати 

географічною інформацією стосовно 

визначення ключових характеристик 

і властивостей туристичних та 

туристично-рекреаційних ресурсів. 

  

1.1.1.1. Знання теоретичних та методологічних засад  

розвитку  туризму.  

 

 

 

1.1.2. Здатність визначати 

територіальну організацію та 

оцінювати ресурсний потенціал 

країн, регіонів щодо стану та 

перспектив розвитку туризму. 

 

1.1.2.1. Знання географії та уміння визначати туристичну 

привабливість природних, культурно-історичних ресурсів 

та  оцінювати якісні і кількісні характеристики  

інфраструктурних ресурсів туризму. 

1.2. Маркетингові 

дослідження  туристичної 

діяльності. 

1.2.1. Здатність проводити 

моніторинг ринку туристичних 

послуг. 

 

1.2.1.1.Знання джерел маркетингової туристичної 

інформації. 

1.2.1.2. Уміння використовувати методи маркетингових 

досліджень в туризмі.  

1.2.2. Здатність визначати 

мотиви  туристичної подорожі та 

споживчі характеристики 

конкурентоздатних туристичних 

послуг.    

1.2.2.1. Уміння досліджувати  конкурентів та попит 

потенційних споживачів туристичних послуг та існуючих 

пропозиції, використовуючи методики маркетингових 

досліджень. 
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2. ТЕХНОЛОГІЧНА  ФУНКЦІЯ 

 

2.1. Організація 

технологічного процесу 

туристичної  діяльності. 

 

2.1.1. Здатність планувати  

процес надання основних і 

додаткових послуг в процесі  

туристичної діяльності. 

2.1.1.1. Знання та володіння категорійним апаратом 

в сфері туризму. 

2.1.1.2. Знання  відповідних технологій для 

комплексного обслуговування споживачів туристичних 

послуг.   

2.1.1.3. Знання основних принципів і напрямків 

проведення туристичної політики України. 

2.1.2. Здатність забезпечувати 

технологічні процеси туристичної 

діяльності та вміння готувати 

необхідну нормативну документацію. 

2.1.2.1. Відповідно до посадових обов’язків, 

володіти  технологією здійснення операцій з оформлення 

та розрахунку зі споживачами послуг. 

2.1.2.2. На основі використання типових форм 

забезпечувати своєчасне ведення первинної документації 

підприємства з використанням офісної оргтехніки. 

2.1.2.3. Згідно з  нормативними  документами 

вивчати попит на туристичні послуги та готувати  

пропозиції щодо запровадження заходів з формування та 

розширення попиту. 

2.1.2.4.  Здатність підготовки проектів нормативних 

документів з туристичної діяльності. 

2.1.3. Здатність розробляти 

різноманітні програми туристичного 

обслуговування. 

2.1.3.1. Уміння застосовувати прогресивні форми  

та методи туристичного обслуговування. 

2.1.3.2. Знання техніки планування туристичного 

продукту. 

2.1.3.3. Уміння застосовувати технологію різних 

процесів  туристичного обслуговування. 

2.1.3.4. Уміння використовувати спеціалізовану 

довідкову літературу при розробці програм 

обслуговування. 

2.1.3.5. Уміння визначати туристичну пропозицію 

тур оператора щодо здійснення того чи іншого виду туру,. 

користуючись зібраною географічною і маркетинговою 

інформацією та плановою документацією.  
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2.1.3.6. Знання технології складання турпродукта  

(розміщення, харчування, трансфер, додаткові послуги) та 

формування різних видів турів за призначенням. 

2.1.3.7. Уміння розробляти програми туристичного 

обслуговування, програми перебування туристів 

відповідно до потреб туристів, запитів, замовлень, потреб 

ринку та інших факторів впливу. 

2.2. Застосування 

інформаційних технологій при 

здійсненні туристичної 

діяльності. 

2.2.1. Здатність користуватися 

різними автоматизованими системами  

під час здійснення туристичної 

діяльності. 

2.2.1.1. Уміння користуватися різними 

автоматизованими системами  під час здійснення   

туристичної   діяльності, проведення розрахунків зі 

споживачами. 

2.3. Пошук та використання 

спеціалізованої довідникової, 

статистичної інформації з 

надання туристичних послуг. 

2.3.1. Здатність 

використовувати різні інформаційні 

джерела  з надання туристичних 

послуг. 

2.3.1.1. Відповідно до посадових обов’язків 

проводити збір та первинну обробку довідникових 

матеріалів з туризму.  

2.3.1.2. Вносити пропозиції щодо просування 

туристичного продукту на ринку туристичних послуг. 

2.4. Технологія  бронювання 

туристичних послуг. 

2.4.1. Оформлення 

туристичного продукту. 

 

2.4.1.1. Згідно посадових обов’язків: 

- здійснювати  оформлення туристичної документації для 

реалізації тур продукту. 

-  вести  облік і збереження туристичної документації, 

перевіряти  правильність її оформлення. 

2.4.1.2. Згідно вимог глобальних систем бронювання (ГСБ): 

- здійснює бронювання туристичних послуг. 

2.4.2. Володіння прикладними 

програмами. 

 

2.4.2.1. Уміння впроваджувати раціональні прийоми 

бронювання послуг за допомогою інформаційних 

технологій. 

2.4.3. Здатність забезпечувати з 

бронювання туристичних послуг. 

 

2.4.3.1. Знання технологій бронювання, підтвердження та 

оформлення туристичних послуг. 

2.4.3.2. Знання правил обліку та збереження  документації, 

листів бронювання, оферт та рахунків за туристичне 

обслуговування. 

2.4.3.3.Знання спеціальних вимог клієнтів ( дієта, медичні 

показники, інвалідність) та уміння їх враховувати при 

формуванні та виконанні програм туристичних подорожей. 
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3. СЕРВІСНА ФУНКЦІЯ 

3.1. Реалізація туристичного 

продукту, обслуговування 

туристів. 

3.1.1. Здатність забезпечувати  процес 

обслуговування клієнтів в процесі  

реалізацію туристичного продукту . 

 

3.1.1.1.Уміння використовувати інформацію з каталогів і 

цінових пропозицій, сучасних засобів передачі інформації 

(Internet, Intranet, систем резервування та бронювання) як 

інструменту продажу. 

3.1.1.2. Уміння обробляти та трансформувати інформацію 

на запит клієнта або  партнера. 

3.1.1.3. Уміння володіти  технікою і методикою продажів, 

включаючи продаж по телефону, через Internet, у відповідь 

на запити через електронну пошту, лист бронювання, on-

line систему  та інші  канали. 

3.1.1.4. Уміння визначати та задовольняти  індивідуальний 

попит споживачів туристичних послуг, формувати 

програму подорожей. 

3.1.2. Здатність забезпечувати  процес 

обслуговування туристів в процесі 

споживання туристичного продукту.  

 

3.1.2.1. Уміння забезпечувати дислокацію інформаційних 

пунктів, дошки оголошень та повідомлень для туристів. 

3.1.2.2. Знання специфіки реалізації різних програм 

туристичних подорожей.  

3.1.2.3. Уміння проводити  розрахунки з туристами за 

замовлене туристичне обслуговування, оформлення 

рахунку (інвойсу) та контролю за його оплатою. 

3.1.3. Здатність забезпечувати роботу 

зі скаргами клієнтів. 

3.1.3.1. Уміння виявляти та реєструвати претензії, скарги, 

рекламації зі сторони споживачів туристичних послуг. 

3.1.3.2. Уміння прийняти і проаналізувати скаргу, 

рекламацію, надати кваліфіковану відповідь та пояснення 

щодо прав та обов’язків туристів. 

3.1.3.4. Володіння технікою роботи з усними і письмовими 

скаргами клієнтів. 

3.1.3.5. Уміння приймати заходи по наданим скаргам, 

ведення статистики скарг та рекламацій. 
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3.2. Інформаційно-

консультативна робота з 

туристами (у т.ч. з 

потенційними). 

3.2.1. Здатність надавати вичерпну 

інформацію існуючим і потенційним 

туристам. 

3.2.1.1. Уміння формувати на надавати усну інформацію 

про туристичні можливості і послуги та інформаційно-

довідкову документацію клієнтам (рекламно-довідкових 

матеріалів, туристичних каталогів, буклетів, проспектів, 

рекламних пропозицій, професійних публікацій та інших 

рекламних матеріалів). 

3.3.  Туристичний супровід. 3.3.1.  Здатність  обслуговування  

вітчизняних та іноземних 

екскурсантів   та інших споживачів. 

3.3.2. Здатність  забезпечувати  

процес  туристичного супроводу. 

 

3.3.1.1. Уміння працювати з нормативними матеріалами 

щодо  забезпечення екскурсійної діяльності та 

туристичного супроводу  в туризмі. 

3.3.2.1. Знання принципів класифікації, функцій, ознак 

екскурсії та туристичного супроводу. 

3.3.2.2. Уміння організувати і проводити туристичний 

супровід. 

3.3.2.4. Уміння розробляти та проводити екскурсії. 

3.4. Анімаційне обслуговування 

туристів. 

3.4.1. Здатність забезпечити надання 

анімаційних послуг туристам. 

3.4.1.1 Знання особливостей організації надання 

анімаційних послуг туристам. 

3.4.1.2. Знання особливостей складання анімаційних 

програм. 

3.4.1.3.Уміння забезпечити надання анімаційних послуг. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ 

4.1. Організація співпраці з 

партнерами та іншими 

учасниками виробництва та 

реалізації туристичного 

продукту. 

4.1.1.Здатність забезпечувати та 

проводити ділові зустрічі і 

переговори з партнерами та іншими 

суб’єктами туристичної діяльності, 

підтримувати ділові контакти, 

використовуючи технічні засоби, 

засоби зв’язку та інформаційні 

технології. 

4.1.1.1.Уміння використовувати методику 

проведення аналізу, систематизації довідкових матеріалів 

та іншої інформації з туризму, узагальнення вітчизняного і 

зарубіжного досвіду з питань розробки та реалізації тур 

продукту. 

4.1.1.2. Уміння використовувати елементи 

співпраці з діловими партнерами в процесі формування 

тур продукту. 

4.1.2. Здатність налагоджувати 

довготривалу співпрацю зі 

споживачами, суб’єктами туристичної 

діяльності. 

4.1.2.1. Знання принципів технології 

туроперейтингу. 

4.1.2.2. Уміння забезпечити зв’язок з 

туроператорами, консолідаторами рейсів. 
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4.2. Організація діяльності з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності людини. 

4.2.1. Здатність забезпечувати 

безпечність праці з дотриманням 

правил техніки безпеки. 

 

4.2.1.1. Згідно з нормативними вимогами 

забезпечує відповідні дії персоналу під час нещасних 

випадків. 

 

 

5. ПЛАНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

5.1.   Правове супроводження 

туристичної діяльності. 

5.1.1. Здатність чітко уявляти 

структуру національної системи  

правового регулювання туристичної 

діяльності.  

 

5.1.1.1. Знання базових положень туристичного 

законодавства у сфері туризму.  

5.1.1.2. Уміння користуватися професійною юридичною 

термінологією, правильно застосувати правові норми в 

туристичній діяльності.  

5.1.1.3. Уміння співпрацювати  з учасниками виробництва 

та реалізації туристичного продукту.  

5.1.1.4. Уміння ознайомлювати з правами та обов`язками 

туристів при здійсненні ними туристичної подорожі. 

5.1.2. Здатність знаходити в системі 

законодавства необхідний для 

вирішення конкретної юридичної 

ситуації нормативно-правовий акт. 

5.1.2.1. Знання вимог чинного законодавства України щодо 

дотримання туристичних формальностей, в т.ч.  при 

перетині кордону. 

5.2.  Організація  роботи  в 

туристичному офісі. 

5.2.1. Здатність раціонально 

планувати  робочого місця. 

 

 

5.2.1.1. Знання техніки організації робочого місця. 

5.2.1.2. Знання правил контролю стану офісного 

обладнання,  санітарних умов роботи в приміщенні 

(освітлення, вентиляція та температурний режим). 

5.2.1.3. Знання протоколу та етикету, ділового стилю, 

правил забезпечення охайності робочого місця. 

5.2.2. Здатність забезпечувати офіс  

канцтоварами та витратними 

матеріалами. 

5.2.2.1. Уміння забезпечувати постачання, зберігання, обіг 

та інвентаризацію канцтоварів та витратних матеріалів. 

 

5.2.3. Здатність вести діловодство.  

 

5.2.3.1.Знання технології діловодства (ведення 

документації, зберігання і використання інформації). 
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5.2.4. Здатність ефективно 

використовувати офісну оргтехніку та 

засоби зв’язку.  

 

5.2.4.1. Уміння підбирати довідникові та робочі матеріали, 

працювати з поштою (в т.ч. електронною), розсилати 

кореспонденцію та відповідати на запити клієнтів,  

туристів, партнерів, контрагентів, агентів зі збуту тощо.  

5.2.4.2. Знання комунікативних технологій телефонних 

переговорів, правил ділової переписки. 

5.2.4.3. Уміння забезпечувати  прийом відвідувачів, 

розміщувати інформаційні матеріали, флаєри, 

повідомлення про знижки та дискант-листи на окремі 

послуги. 

5.2.5. Здатність ведення ділової 

кореспонденції. 

 

5.2.5.1. Уміння користуватись та обслуговувати офісну 

оргтехніку, комунікаційні засоби . 

5.2.5.2. Уміння активізувати систему охоронної 

сигналізації офісу. 

 

.. 

 

 

 

 


