Код і назва спеціальності(напряму): 242«Туризм»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 24 Сфера обслуговування
Кваліфікація: магістр з туризму
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: Особа має право здобувати ступінь магістра
за умови наявності в неї ступеня бакалавра або спеціаліста.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі,
яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація
здійснюється оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації –
захист кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності.
Програмні результати навчання: здатність до формування світогляду, розвитку
людського буття, суспільства і природи, духовної культури; здатність працювати з
інформацією, у тому числі в глобальних комп'ютерних мережах; уміння обґрунтовувати
управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність за результатами
оцінювання і прогнозування соціальних, економічних, політичних та інших подій; здатність
до колективних дій, до організації взаємодії в колективі;знання літературної мови та
ділового (професійного) дискурсу на рідній та іноземній мові, здатність до роботи в
іншомовному середовищі; знання етичних і правових норм, що регулюють відносини
людини з людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем; використання
нормативні і правові документи у сфері туристичної діяльності;здатність толерантно
сприймати культуру та звичаї інших країн і народів;здатність адаптуватися до нових
ситуацій у професійній діяльності; здатність виконувати професійну діяльність у
відповідності до стандартів якості, формувати нові ідеї (креативність); вміння
реалізовувати проект.
Науково-дослідницька професійна діяльність: застосування структурних
елементів науки; аналіз компонентів туризмологічної теорії та використання основних
теорій розвитку туризму; дослідження особливостей організації наукових досліджень
ринку туристичних послуг; формулювання та розв'язування педагогічних задач та
організація педагогічного процесу як взаємодії і співробітництва; використання
дидактичних та методологічних принципів організації екскурсійного процесу, застосування
педагогічної техніки екскурсійної роботи, психології ділового спілкування.
Організаційно-управлінська професійна діяльність: здійснення характеристик
впливу різних груп факторів на особливості функціонування та розвитку світової
туристичної та готельної галузей; організація статистичного обліку та спеціальних
спостережень у міжнародному туризмі; прогнозування розвитку світового туризму;
застосування механізмів та процесів управління якістю на підприємствах галузі туризму.
Проектно-інноваційна
професійна
діяльність:
формування
стратегії
інноваційного розвитку підприємства; застосування інноваційних технологій просування
та продажу турів; управління проектами для досягнення цілей господарської діяльності.
Здатність до працевлаштування: Можливість працювати у сфері туристичного та
готельно-ресторанного бізнесу, у допоміжній діяльності в сфері управління туризмом та
займати посади: керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її
філії, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму
(міжнародного, гастрономічного, масового, освітнього, спортивного, сільського та ін.);
трансферний гід, спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації,
ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного
обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму тощо.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 242 «Туризм» може
продовжити навчання у аспірантурі із подальшим працевлаштуванням.
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