
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Вищий навчальний приватний заклад 
"Дніпровський гуманітарний університет"

Освітня програма 19246 туризм

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 242 Туризм

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 295

Повна назва ЗВО Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний 
університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 32495593

ПІБ керівника ЗВО Кириченко Олег Вікторович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

dgu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/295

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19246

Назва ОП туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедри міжкультурних комунікацій та соціально-гуманітарних 
дисциплін, психології, права

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35 А

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 31940

ПІБ гаранта ОП Джинджоян Володимир Вергарович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dzhyndzhoian@dgu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-912-19-25

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 6 міс.

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка магістрів з туризму в Університеті здійснюється відповідно до Ліцензії на надання освітніх послуг (серія 
АЕ № 458756), наказу МОН від 28.04.2021 № 53-л. У 2018 р. спеціальність 242 Туризм акредитовано (Сертифікат 
про акредитацію спеціальності 242 Туризм (серія УП № 04000493) (рішення Акредитаційної комісії 20.02.2018 № 
128, наказ МОН від 27.02.2018 № 204).
Перший набір на ОП підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснений у 2016 р.
Продовжуючи систематичну роботу щодо підвищення якості освітніх послуг та моніторингу стану реалізації ОП, 
наказом від 30.12.2020 № 99-02 було створено робочу групу з оновлення та перегляду даної ОП. Робочою групою 
було проведено консультації з представниками туристичної галузі, результати опитування НПП, здобувачів та 
випускників 2021 р.. В результаті було усунуто дублювання ОК; скасовано блоковість вибіркових ОК; розроблено 
наочну структурно-логічну схему викладання ОК; додані ОК, які пропонувалися стейкхолдерами (Світові стандарти 
рекреаційної діяльності, Державна політика в галузі туризму, Регіональна політика в галузі туризму ). Ця ОП була 
розміщено на сайті для громадського обговорення, розглянута на засіданні Вченої ради (протокол від 27.05.2021 № 
9) та введена в дію наказом від 10.06.2021 № 51-02.
У 2022 р. у зв'язку із прийняттям Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти (наказ МОН від 21.02.2022 № 209) ОП було переглянуто та приведено у відповідність до 
Стандарту. До складу робочої групи увійшли провідні НПП кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. 
ОП пройшла процедуру рецензування провідними фахівцями-практиками у галузі туризму та гостинності, 
розглянута на засіданні Вченої ради (протокол від 30.06.2022 № 10) та запроваджена в освітній процес наказом від 
30.06.2022 № 51-02.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 21 17 4 0 0

2 курс 2021 - 2022 10 2 8 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19243 туризм

другий (магістерський) рівень 19246 туризм

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 5598 2186

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 

5598 2186
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управління (оренда, безоплатне користування тощо)

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма op_242_m_2022.pdf 08iuaLtkTq+54jVCiyncpaHm9krol90ltQCqbV9M7zo=

Навчальний план за ОП np_242_m_2022.pdf b/oeTpCP3UHnGSUl36eVdsLsPkce/xeoVxHrKfhbc1k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

rec_242_m_22.pdf WCc2V7Sl2d/VZfER4DMJRqQisugjuGnIkVgQi9hnRPs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та вирішувати практ. завдання у процесі навч. та проф. 
діяльн. у галузі рекреації, туризму і курортів, що передбачає проведення наук. та проект. досліджень та/або 
здійснення інновацій та хар-ся невизначеністю умов і вимог, та здійснення проф. діяльн. з урах. загальнолюдських 
цінностей.
Підготовку сфокусовано на забезпеч. компетентностей як реаліз. здатностей фахівців здійснювати дослід. та 
інновац. діяльн. у сфері гостинності та туризму в сучас. умовах, розроб. і проводити дослідж., спрямовані на виріш. 
актуал. проблем та визнач. тенденцій розвитку туризму складної соціо-еколого-економ. системи та проф. діяльності.
Унікальність ОП зумов. комплексною і якісною підготовкою проф-ів, що волод. сист. набором аналіт. та дослід. 
компетентностей, необхідних для ефект. упр-ня під-вами осн. секторів туріндустрії, некомерц. орг-ми, що беруть 
активну участь у формуванні турпродуктів, органами держ. та місц. самовряд. з питань туризму та гостинності з 
урах. регіон. особливостей.
Унікальними за своїм змістом є ОК: 1) “Управління проектами та ризиками в туризмі”, який спрямив. на форм. теор. 
і практ. знань у сфері менеджменту проектів турсфери з урах. особлив. діяльності та розвитку тур. компаній та 
ризиків тур. галузі, що носять глобал. характер; 2) “Світові стандарти рекреац. діяльності”, яка має сформ. знання 
про туристсько-рекреаційні ресурси світу, сучасні підходи до туррайонування світу, особливості використання тур. та 
рекреац. ресурсів у туристсько-рекреаційній діяльності.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП спрямовані на створення умов для самореалізації та розвитку інтелектуальних здібностей кожного 
здобувача шляхом отримання якісної освіти в галузі туризму та відповідають положенням Концепції розвитку 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВНПЗ ДГУ на 2022-2026 роки, а також основним завданням 
Університету, визначеним у Статуті ВНПЗ ДГУ (https://dgu.edu.ua/pro-universitet/informaciina-vidkritist/ ).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

(1) запровадження ОК (Сучасні наукові дослідження індустрії туризму), що поєднують фундаментальні знання з 
глибоким вивченням процесів, що відбуваються в сфері туристичної індустрії, та фаховими компетентностями 
успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у 
сфері рекреації, туризму і курортів ; (2) за результатами аналізу анкетування випускників ОП 2021 р. переглянутий 
та розширений перелік вибіркових ОК (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/ nmv/ ).

- роботодавці

(1) посилення та збільшення обсягу ОК циклу професійної підготовки; (2) усунення дублювання ОК, що 
запропоновані для вивчення на першому (бакалаврському) рівні та другому (магістерському) рівнях вищої освіти; 
(3) запроваджено ОК «Державна політика в галузі туризму» та «Регіональна політика в галузі туризму».

- академічна спільнота

(1) удосконалення процедури вибору ОК (проведення роз'яснювальної роботи, презентація ОК, висвітлення їх місця 
та ролі в підготовці фахівців); (2) додавання ОК правового спрямування («Міжнародне право»); (3) перегляд обсягів 
ОК
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- інші стейкхолдери

враховано отримані під час проведення днів відкритих дверей пропозиції батьків абітурієнтів та інших потенційних 
споживачів (замовників) освітніх послуг, експертів: (1) перегляду структурно-логічної схеми та її наочного 
представлення; (2) перегляд переліку вибіркових ОК, запровадження сучасних та актуальних курсів. 
Пропозиції враховані в розділі 2 ОП та у Навчальному плані (протокол ВР від 30.06.2022 № 10).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Розвиток туризму в світі забезпечує підвищення комерційної привабливості туристичної галузі, що в свою чергу 
зумовлює активний розвиток наукових досліджень, актуальність безперервної підготовки високоосвічених фахівців, 
здатних реагувати на виклики такого потужного та комплексного сектора світової економіки як індустрія туризму та 
СГ. Цілі та ПРН ОП спрямовані на комплексну і якісну підготовку професіоналів, що володіють системним набором 
аналітичних та дослідницьких компетентностей, необхідних для ефективного управління підприємствами основних 
секторів туристичної індустрії, некомерційними організаціями, що приймають активну участь у формуванні 
туристичних продуктів, органами державного та місцевого самоврядування з питань туризму та гостинності з 
урахуванням регіональних особливостей. Актуальність кадрового забезпечення СГ зумовлена підвищенням вимог 
щодо ефективності діяльності та управління підприємствами ТГ, що призводить до посилення ролі інноваційності 
діяльності та послуг підприємств ТГ та їх соціальної відповідальності (РН2, РН3, РН5, РН7, РН13), менеджменту 
(РН4, РН 6, РН8, РН10, РН12), комунікацій (РН7, РН11, РН14), інформаційних технологій та цифровізації (РН1, РН3), 
ефективності та управління якістю (РН1,РН5, РН6, РН9, РН10) у підготовці фахівців та набуття випускниками ОП 
відповідних РН.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При формулюванні цілей та РН враховані тенденції розвитку сфери туризму та гостинності у міжгалузевому, 
галузевому та регіональному контекстах - вони визначають рівень знань, практичних навичок фахівців, які будуть 
затребувані на ринку праці в регіоні: 
(1) галузеві потреби – всебічний комплексний аналіз національної та регіональної туристичної політики, стратегії 
розвитку туристичного ринку - РН 4, РН 5, РН 9, РН 10, РН 12;
(2) регіональні потреби - реалізація у професійній діяльності аналітичних, організаторських, управлінських, 
проєктних та просвітницької функції - РН 6, РН 7, РН 8, РН 13, РН 14.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час вдосконалення ОП враховано досвід програм: НУВГП (Рівне), Академії туризму (Анталія), Університету 
Туріба (Рига), Католицький університет Івана Павла ІІ (Люблін).
Увагу приділено співвідношенню обсягу у кредитах ЄКТС різних блоків ОК, практичній складовій підготовки. 
Жодна з програм не взята за зразок, оскільки під час оновлення ОП враховувався кадровий склад випускової 
кафедри, регіональний аспект практичної роботи підприємств туристичної галузі, що і визначає особливість ОП. 
Було розширено можливості щодо розбудови індивідуальної освітньої траєкторії шляхом уникнення блоковості ОК. 
Позитивною запозиченою практикою є впровадження ОК (Управління проектами та ризиками в туризмі, Сучасні 
наукові дослідження індустрії туризму, Проблеми мотивації поведінки споживачів), розширення переліку 
вибіркових ОК.
Університет розвиває ОП та прагне підвищення її конкурентоздатності через залучення на умовах сумісництва 
фахівців; урізноманітнення форм і методів навчання; надання можливості отримання міждисциплінарних знань та 
практичних навичок. 
З урахуванням результатів співставлення ОП, сформоване власне бачення змісту навчання і визначено відповідні 
цілі та РН, що успішно втілені в ОП шляхом: 1) формування унікальних ЗК (8-10) та СК (8-10), РН (13,14), 
спрямованих на вдосконалення здатності успішно здійснювати професійну діяльність; 2) впровадження унікальних 
міждисциплінарних (Управління проектами та ризиками в туризмі) та міжгалузевих (Проблеми мотивації 
поведінки споживача) ОК; 3) урізноманітнення переліку вибіркових ОК.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

В ОП повною мірою враховано вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, (наказ МОН від 21.02.2022 № 209 (далі - Стандарт), а також професійні 
завдання, що стоятимуть перед випускниками, та кваліфікаційні вимоги до професіоналів в галузі туризму та 
гостинності. 
Виконання вимог Стандарту забезпечується шляхом викладання певного переліку обов'язкових ОК загальної (18 
кредитів ЄКТС) та професійної (29 кредитів ЄКТС) підготовки, які забезпечують досягнення визначених Стандартом 
РН та набуття загальних і спеціальних (фахових) компетентностей. ОП також передбачено 9 кредитів ЄКТС 
спрямованих на практику за фахом на базі підприємств та організацій туристичної галузі; 9 кредитів ЄКТС 
спрямовано на набуття навичок науково-дослідної діяльності та написання кваліфікаційної роботи; 25 кредитів 
ЄКТС становлять вибіркову частину ОП та спрямовані на забезпечення власних інтересів здобувачів для 
формування індивідуальної траєкторії навчання.
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Під час навчання та викладання ОК використовуються визначені Стандартом загально- та спеціально-наукові 
методи: просторово-часового, соціокультурологічного, екологічного, економіко-математичного, маркетингового, 
аналізу та синтезу, прогнозування, психолого-аналітичні методи, управління проєктами, інформаційні (включно з 
ГІС-технологіями), методи рекреаційно-туристичного обслуговування. Методи, що використовуються під час 
викладання тієї чи іншої дисципліни, визначаються НПП в робочих програмах.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Наказом Міністерства освіти та науки від 21.02.2022 № 209 затверджений Стандарт вищої освіти за спеціальністю 
242 «Туризм» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

65

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

25

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області підготовки магістра з туризму. Перелік ОК ОП збалансований таким чином, 
що дозволяє поєднати ОК фундаментальної та професійної підготовки, опанування яких дасть змогу сформувати у 
магістра з туризму загальнокультурні та професійні компетентності, що необхідні для якісного та успішного 
здійснення професійної діяльності.
ОК, запропоновані даною ОП, забезпечують: 1) формування критичного підходу до специфіки функціонування 
національного та міжнародного туристичного ринку, управління регіональним розвитком туризму (Міжнародне 
право, Міжнародний туризм, Світові стандарти рекреаційної діяльності, Регіональна політика в галузі туризму, 
Державна політика в галузі туризму); 2) отримання поглиблених знань у галузі управління туристичними 
об’єднаннями та організаціями регіонального, державного та міжнародного рівня, якістю туристичних послуг, їх 
інформаційно-інноваційної діяльності (Управління якістю туристичних послуг, Інноваційні технології в туризмі, 
Управління проєктами та ризиками в туризмі, Логістика в туризмі та гостинності, Корпоративне управління в 
туризмі); 3) отримання світоглядних та методологічних (Туризмологія, Екскурсологія, Інтелектуальна власність), 
дослідницьких та проєктних компетентностей (Методологія та організація наукових досліджень, Академічна 
іноземна мова)
Переддипломна практика дозволяє закріпити практичні навички майбутньої професійної діяльності, організації та 
правового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення діяльності підприємств ТГ.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Відповідно до п. 7 Положення про організацію освітнього процесу у ВНПЗ “ДГУ” (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/) індивідуальна освітня траєкторія (далі - ІОТ) здобувача забезпечується чітко регламентованою 
процедурою вільного вибору ОК та форм здобуття освіти. ІОТ фіксується в індивідуальному навчальному плані на 
підставі заяви здобувача та забезпечується переліком обов'язкових для вивчення ОК і доповнюється здобувачем з 
урахуванням власних інтересів, інтелектуальних потреб та здібностей вибірковими ОК ОП. Загальний обсяг 
вибіркових ОК складає 27,8% від загального обсягу ОП і становить 25 кредитів ЄКТС. Їх перелік забезпечує 
поглиблення ЗК, визначених ОП, та набуття спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на поглиблення 
на інтеграцію професійних здібностей як реалізаційних здатностей професіонала в галузі туризму. 
Процедура розбудови ІОТ розпочинається з 2 семестру. Силабуси вибіркових ОК заздалегідь розміщуються на сайті 
(https://dgu.edu.ua/studentu/nm-kompleksi/).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Процедура вибору ОК чітко визначена прописана п. 7 Положення про організацію освітнього процесу у 
ВНПЗ“ДГУ”(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%
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D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_2020%2B%2B.pdf. Вибір ОК 
розпочинається з другого семестру. Здобувачі, які вступили на навчання мають змогу здійснювати вибір наприкінці 
листопада на наступний весняний семестр, в подальшому, як і здобувачі, які навчаються на старших курсах, – 
наприкінці навчального р. на наступний р.. Для організованого проведення вибору ОК вони сформовані у каталоги 
відповідного спрямування (соціально-гуманітарний напрям, туристичний напрям тощо) та оприлюднені на 
офіційному сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/portfolio/). Кафедрами, за якими вони закріплені, розроблені 
та розміщені силабуси на офіційному сайті університету (https://dgu.edu.ua/studentu/nm-kompleksi/). Так 
презентації вибіркових ОК, які пропонувалося вивчати у поточному р., проведені у період 17-19.05.2022 
(https://dgu.edu.ua/news/20220512/, https://dgu.edu.ua/news/20220524/). За результатами презентацій, на підставі 
заяв здобувачів, виданий наказ (від 10.06.2022 № 43-02) про формування персонального складу груп з вивчення 
вибіркових ОК, з наступними їх коригуваннями (наказ від 19.09.2022 № 89-02), оскільки здобувачі, які з поважної 
причини були відсутніми під час презентацій та не подали заяву на вивчення вибіркових ОК, мали право зробити 
такий вибір протягом першого тижня поточного р.. Для здобувачів 2022 р. набору презентації вибіркових ОК 
проведено у період 23-25.11.2022 (наказ від 18.11.2022 № 127-02). Гарант ОП в період до 02.12.2022 має отримати 
заяви здобувачів та передати їх до НМВ для підготовки відповідного наказу.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП передбачено проходження практичної підготовки протягом 6 тижнів, загальний обсяг становить 9 кредитів 
ЄКТС, термін проведення - другий рік навчання. Переддипломна практика спрямована на удосконалення 
практичних навичок щодо здійснення туристичного супроводу, організації власної професійної діяльності та 
забезпечує закріплення отриманих ЗК та СК (ЗК1-10, СК1-10).
Переддипломну практику забезпечено програмою практики. Загальні засади організації всіх видів практик 
закріплені у Положенні про практичну підготовку та організацію практики здобувачів вищої освіти ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/praktika.pdf).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття soft skills реалізується шляхом планування ОК, спрямованих на вироблення культури мовлення та 
публічних виступів, розбудову ефективної комунікації та формування лідерських якостей. ОП забезпечує набуття та 
подальший розвиток здобувачами таких soft skills: (1) комунікативність (РН 8-11, 14) - Інтелектуальна власність, 
Міжнародний туризм, Регіональна політика в галузі туризму, Проблеми мотивації поведінки споживачів, 
Академічна іноземна мова тощо); (2) креативність і критичне мислення (РН 2-5, 14) - Управління якістю 
туристичних послуг, Управління проєктами та ризиками в туризмі тощо); (3) презентаційні навички (РН 7, 14) - 
Методологія та організація наукових досліджень, Стратегічний менеджмент в туризмі, Стратегічний маркетинг в 
туризмі, Сучасні наукові дослідження індустрії туризму тощо). 
Значну роль у формуванні soft skills відіграє участь у тренінгах та освітніх проєктах 
(https://dgu.edu.ua/news/20221101/, https://dgu.edu.ua/news/20221103/), науково-практичних заходах, семінарах 
(https://dgu.edu.ua/news/202211110/, https://dgu.edu.ua/news/20220927/) та зустрічах з представниками 
професійної спільноти та науковцями (https://dgu.edu.ua/news/20221122/, https://dgu.edu.ua/news/20221028/).
Залучення до участі у гуртку найкращим чином сприяє розвитку соціальних навичок: 1) комунікації; 2) командної 
роботи; 3) моделювання різноманітних ситуацій; 4) засвоєння соціального досвіду через включеність до реальних 
життєвих ситуацій; 5) побудови конструктивних стосунків; 6) самостійного планування та організації роботи.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

ОК плануються, як правило, в обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС, а їх кількість на навч. р. не перевищує 16. Обсяг ОК у 
годинах, як правило, кратний цілому числу кредитів.
Трудомісткість навч. навантаження включає час, витрачений на відвідування аудит. занять, самостійну 
(індивідуальну) роботу, практичну підготовку, а також на ПК. Час для самостійної роботи регламентується 
навчальним планом і складає від 50 до 70 % загального обсягу навч. часу, відведеного для вивчення ОК. 
Навантаження здобувача впродовж семестру складається з контактних годин (лекцій, практичних, семінарських 
занять, консультацій тощо), самостійної (індивідуальної) роботи, підготовки та проходження ПК, на які 
розподіляються кредити, встановлені для ОК.
Розподіл загального обсягу годин ОП між аудиторними годинами та годинами самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти становить: за нормативною частиною підготовки 24,4 % (476 годин) проти 75,6% (1474 годин), а за 
вибірковою частиною – 32,5 % (244 годин) проти 67,47 % (506 години) відповідно. Серед аудиторних годин 
переважають семінарські та практичні заняття (58,44 % за нормативною частиною підготовки та 63,93% за 
вибірковою частиною). Такий підхід до розподілу аудиторних годин між видами занять зумовлений практико 
орієнтованим навчанням та необхідністю отримання саме практичних навичок і здатності використовувати набуті 
знання в майбутній професійній діяльності.
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Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти за даною ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://dgu.edu.ua/abiturientu/pravila-prijomu/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вся інформація щодо умов вступу на дану ОП заздалегідь розміщується на офіційному сайті 
(https://dgu.edu.ua/abiturientu/motiv/). Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
2022, затверджених наказом МОН України 27 квітня 2022 № 392 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 
02 травня 2022 № 400 та від 29 червня 2022 № 598) та положень ОП, Правилами прийому на навчання 
передбачено, що для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 Туризм приймаються особи, які здобули 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Конкурсний відбір здійснюється у формі 
фахового іспиту.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

З метою врегулювання питань визнання та зарахування результатів навчання та навчальних дисциплін, отриманих 
здобувачами в інших закладах вищої освіти та/або в університеті у попередні періоди навчання, визначення 
академічної різниці, яка виникає внаслідок розбіжності навчальних планів підготовки фахівців відповідних освітніх 
рівнів та спеціальностей під час поновлення та/або переведення здобувачів розроблено «Положення про порядок 
визнання результатів навчання, їх перезарахування та визначення академічної різниці у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/). Положення регулює порядок визначення академічної різниці та 
перезарахування навчальних дисциплін для здобувачів усіх форм навчання, які: переводяться з інших ЗВО; 
переводяться з однієї форми навчання на іншу; бажають паралельно (одночасно) навчатися на декількох 
спеціальностях (освітніх програмах); продовжують навчання після академічної відпустки; поновлюються на 
навчання після відрахування; вступають на навчання на базі диплома молодшого спеціаліста (бакалавра).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За даною ОП фактів зарахування результатів навчання та навчальних дисциплін, отриманих здобувачами в інших 
закладах вищої освіти, не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих здобувачем у неформальній освіті, визначається «Положенням 
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/). Положення регулює організаційні та процедурні аспекти визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, Норми Положення спрямовані на забезпечення прав 
здобувачів на розбудову індивідуальної траєкторії навчання та індивідуалізацію організації освітнього процесу, 
подальший розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету. Положення 
розглянуто та схвалено на засіданні ВР університету 25.02.2021, введено в дію наказом 01.03.2021 № 13-02.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Перезарахування результатів навчання відповідно до норм «Положенням про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті, у ВНПЗ «ДГУ» за даною ОП було проведено згідно розпорядження від 
20.09.2021 №12/02-07/02 щодо визнання результатів неформальної освіти здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти Реукової Анастасії та Бережної Карини, що отримані ними під час проходження міжнародного 
стажування.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягнення РН, визначених ОП, відбувається завдяки комбінації форм і методів навчання, з особливою увагою до 
отримання навичок самоосвіти. Сам. робота становить 1980 год. (73,3%) від заг. обсягу ауд. годин. Акцентовано увагу 
на набутті практичних навичок професійної діяльності (64,2% - семінарські та практичні заняття). Традиційні 
форми навчання: лекції, семінарські, практичні заняття, консультації; методи – дидактика, діалог, дискусія 
(Положення про організацію освітнього процесу (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/). 
Інноваційними формами і методами є: міждисциплінарні бінарні заняття, тренінги, проблемні дискусії, кейс-
методи, впровадж. яких дозволяє підвищити рівень соц.-гум. ерудованості, проф. компетентності. Здобувачі мають 
можливість аналізувати інформацію, творчо підходити до засвоєння матеріалу; навчитись формулювати власну 
думку, доводити, аргументувати, дискутувати; поважати альтернативну думку; будувати конструктивні стосунки, 
уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу та консенсусу; удосконалювати навички 
проектної діяльн., виконання творчих та наук. робіт.
Удосконалення навичок комунікації, самост. пошуку інформації відбув. за допомогою системи завдань 
дослідницького хар-ру, які виконуються під час підготовки до с/з та п/з; підготовки та публічного захисту звітів з 
практики, НДР та участі у роботі Школи академічного письма (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/scholar/), 
Школи ораторської майстерності «Перуниця» (https://dgu.edu.ua/science/circle/perunyca/)

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Вибір форм і методів навчання передбачає максимальну гнучкість і залучення здобувачів через налагодження 
зворотного зв’язку. Саме такий підхід дає змогу оцінювати та корегувати вибір форм і методів навчання. 
Керівництво університету прагне враховувати і використовувати різні способи надання освітніх послуг. За 
обґрунтованої потреби (поєднання навчання з роботою за фахом, за станом здоров’я та ін.) кожен здобувач має 
можливість обрати для себе прийнятний графік опанування ОК (з щоденним відвідуванням занять, за 
індивідуальним графіком, дистанційно) і поєднувати навчання в університеті з навчанням в іншому закладі вищої 
освіти або роботою за фахом. Порядок надання здобувачам можливості навчатись за індивідуальним графіком 
визначений розділом 8 Положення про організацію освітнього процесу (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-
doc/). Здобувачі залучаються до обговорення основних внутрішніх нормативних документів, що стосуються 
організації освітнього процесу в Університеті. І питанням їх задоволеності організацією освітнього процесу та 
освітнім середовищем, зокрема, приділяється велика увага. Результати анонімного опитування здобувачів 
розглядаються на засіданнях Вченої ради. Проведений аналіз, а також проблемні питання, які потребують 
додаткового опрацювання та вирішення, оприлюднюються на сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/). 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

НПП надається можливість самостійного вибору методів навчання і викладання відповідно до особливостей 
спеціальності, ОП та кожного окремого ОК. НПП, які забезпечують викладання ОК, самостійно розробляють 
навчально-методичні комплекси, що завдяки різноманітності використаних ними методів і прийомів викладання 
навчального матеріалу дозволяє досягти запланованих ОП та робочою програмою навчальної дисципліни РН. 
Учасники освітнього процесу не обмежені у виборі тем, як для здійснення наукових досліджень, так і для виконання 
навчальних завдань різного рівня (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Для кожного ОК на підставі навчального плану та відповідно до профілю ОП щор. НПП складають/оновлюють 
робочу програму навчальної дисципліни, яка погоджується з Гарантом ОП та схвалюється кафедрою, розглядається 
на засіданні Вченої ради та затверджується ректором. У РПНД роз’яснюється політика курсу (включно з політикою 
академічної доброчесності), описуються передумови вивчення курсу, наводиться стисла анотація та зміст курсу, 
визначаються критерії оцінювання результатів навчання, а також обсяг навчальної дисципліни, завдання для 
самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Здобувачі можуть ознайомитись з НМКД у репозитарії на 
офіційному сайті (http://info.dgu.edu.ua/), у бібліотеці університету. Починаючи з минулого навчального р. 
запроваджено розроблення силабусів (наказ від 19.08.2021 №66-02). У період 8.02-20.02.2022 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/v8.pdf) було проведено опитування здобувачів, результати якого 
показали, що вони задоволені системою та критеріями оцінювання, розуміють її. Здобувачі зазначили, що 
роз’яснення щодо змісту, цілей, очікуваних результатів навчання та форм контролю з конкретних ОК здійснюється 
НПП на перших лекційних, семінарських та/або практичних заняттях. Форми контролю, порядок оцінювання 
результатів навчання, схема набору балів – роз’яснюються також на першому занятті і додатково – за тиждень до 
підсумкового контролю.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Інтеграція наукових здобутків в освітній процес є одним із стратегічних завдань діяльності університету, що 
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закріплено в Статуті та Концепції розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДГУ на 2022-2026 роки. 
Організацію НДР НПП університету регламентовано Положенням про наукову школу у ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_nsh.pdf), здобувачів – Положенням про студентський 
науковий гурток (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_ng.pdf). Здобувачі поряд з проведенням 
наукових досліджень в межах наукового гуртка «Сузір’я гостинності» (https://dgu.edu.ua/science/circle/turaktiv/), 
мають можливість приймати участь у конкурсах студентських наукових робіт різного рівня: 
загальноуніверситетському, участь в ньому регламентується Положенням про університетський конкурс на кращу 
наукову роботу серед здобувачів вищої освіти ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/mnpz/poloj_unkonk.pdf) під егідою МОН України та провідних 
українських та закордонних закладів освіти.
НДР здобувачів є складовою освітнього процесу, виконується відповідно до навчальних планів і РПНД та передбачає 
вивчення здобувачами методології дослідницької роботи і закріплення знань та навичок самостійного проведення 
досліджень в традиційних формах навчання (семінарах, практичних заняттях, курсових роботах, у виробничій 
практиці тощо), апробація результатів через наукові збірники та участь у наукових заходах 
(https://dgu.edu.ua/science/mnpz/). Елементи наукових досліджень у формі наукового пошуку (підготовка оглядів 
літератури, узагальнення практичного досвіду СГ тощо) здобувачі застосовують під час виконання курсової роботи з 
фахової навчальної дисципліни (Міжнародний туризм). З метою методичної допомоги з питань написання робіт 
дослідницького характеру розроблено методичні рекомендації до написання курсової роботи, а також Стандарт 
університету “Вимоги до написання дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти” (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/).
Другий рік поспіль реалізується освітній проєкт “Школа академічного письма”(https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/quality/scholar/), основною метою якого є розвиток компетентності у професійно орієнтованому писемному 
мовленні та надання методичних порад щодо культури академічного письма, норм та принципів побудови наукових 
текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності 
(https://dgu.edu.ua/news/20220929/).
У травні 2022 р. в університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку туризму та гостинності в умовах міжнародної економічної інтеграції» 
(https://dgu.edu.ua/news/20220527e/ ). Конференція відбулася в онлайн форматі та зібрала науковців та фахівців-
практиків з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Рівного. До пленарного засідання також долучилася завідувачка кафедри 
бізнесу та економіки Маріямпільського університету прикладних наук (Литва) Регіна АНДРЮКАЙТЕНЕ.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Положенням про організацію освітнього процесу (п. 5.2.1.1. розділу 5) передбачено, що РПНД оновлюється (або 
розробляється) щорічно до початку н.р.
Оновлення змісту ОК включає перегляд тематики курсу, а також переліку рекомендованих джерел із включенням до 
нього результатів власних досліджень НПП, який забезпечує його викладання. Як приклад, НМК багатьох ОК 
розроблено з використанням результатів наукових досліджень НПП кафедри: ПП01 (Торяник В.М., Сардак С.Е., 
Джинджоян В.В. Туризмологія: підручник. За заг. ред. В.О. Негодченка. Дніпро: ДГУ, 2022. 306 с.); ПП03 (Торяник 
В.М., Хрідочкін А.В., Джинджоян В.В. Екскурсологія: підручник. За заг. ред. В.О. Негодченка. Дніпро: ДГУ, 2022. 
307 с. ); ППВ02 (Місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний словник. За ред. І.Л. Сазонця. Рівне: НУВГП, 
2020. 172 с.); ПП06 (Джинджоян В.В., Тесленко Т.В., Горб К.М. Інноваційні технології в туризмі та гостинності: навч. 
посіб. К.: Видав. «Каравела», 2022. 340 с.); ПП07, ЗП01 (Сазонець І.Л. Ковшун Н.Е. Управління науковими 
проектами: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2021. 208 с.); ППВ03 (Сазонець О.М., Сазонець І.Л. Міжнародний бізнес і логістика: 
понятійно-термінологічний словник. К.: Центр учбової літератури, 2021. 288 с.); ППВ04 (Торяник В.М., Джинджоян 
В.В. Безпека туризму: навч. посіб. За заг. ред. О.В. Негодченка. Дніпро: ДГУ, 2018. 284 с.); ППВ07 (Торяник В.М., 
Джинджоян В.В. Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні (ліцензування, сертифікація, 
стандартизація): словник-довідник: навч. посіб. За заг. ред. В.О. Негодченка. Дніпро: ДГУ, 2020. 182 с.); ППВ09 
(Сардак С.Е., Джинджоян В.В. Маркетинг: навч. посібник. Дніпро: Інновація, 2018. 242 с.; Торяник В.М., 
Джинджоян В.В., Піхун Н.А. Реклама та PR у сфері туризму: підручник. За заг. ред. О.В. Негодченка. Дніпро: ДГУ, 
2018. 320 с.) (http://info.dgu.edu.ua/handle/123456789/7).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Гугнін О.М. нагороджений державною 
нагородою Республіки Польща – срібною медаллю «Za długoletnią służbę» (посвідчення №445-2015-2). 31 р. 
працював за кордоном як викладач, радник та експерт з питань маркетингу у Польщі, на Кубі та в Ємені. 
(https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/department/emtd/gugnin/)
В рамках дослідження загальноуніверситетської теми “Теоретико-прикладні проблеми розвитку індустрії туризму та 
гостинності у конкурентному середовищі” (державний реєстраційний номер 0121U109900) було проведено 
Всеукраїнську конференцію «Теоретико-прикладні аспекти розвитку туризму та гостинності в умовах міжнародної 
економічної інтеграції» (https://dgu.edu.ua/news/20220413/ ), до якої долучилися представники іноземних ЗВО.
У період червень-жовтень 2022 р. Університетом проведено серію зустрічей та укладено меморандуми про 
співробітництво в освітній та науковій діяльності із Університетом Святої Марії (Лондон) 
(https://dgu.edu.ua/news/20220629/), Університетом Туріба (м. Рига, Латвійська Республіка) 
(https://dgu.edu.ua/news/20220810/), Католицьким університетом Івана Павла ІІ у Любліні (Польща) 
(https://dgu.edu.ua/news/20220906/) та Університетом Вістула (м. Варшава, Республіка Польща) 
(https://dgu.edu.ua/news/20221018/). Завершується підготовчий етап підписання Меморандуму з Університетом 
Барселони (Іспанія) (https://dgu.edu.ua/news/20220615/).
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Система та форми контролю знань в Університеті регламентовані розділом 6 Положення про організацію освітнього 
процесу. Оцінювання РН здійснюється за допомогою контрольних заходів, що охоплюють поточний контроль 
(оцінювання аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи), підсумковий контроль (залік/екзамен) та 
підсумкову атестацію випускників. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 
оцінювання рівня знань визначаються кафедрою. Семестровий контроль проводиться у формах екзамену або заліку 
з конкретного ОК в обсязі навчального матеріалу, визначеного РПНД, і в терміни, встановлені графіком освітнього 
процесу та навчальним планом. Форму проведення підсумкового контролю (усна, письмова, комбінована, 
тестування тощо) визначено у РПНД та доводиться до відома здобувачів на першому занятті.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів забезпечуються закріпленням вимог у РПНД та/або силабусі. 
Засвоєння матеріалу з кожної дисципліни, яка закінчується складанням заліку/екзамену, передбачає 
накопичувальну бальну систему і оцінюється в 100 балів (100% засвоєння матеріалу), які складаються із 60 балів за 
поточну успішність та 40 балів за підсумковий контроль. Сума балів цих складових становить підсумкову оцінку з 
дисципліни.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Кафедри, що забезпечують викладання ОК даної ОП, розробляють та обговорюють на засіданнях чіткі критерії 
оцінювання виконання всіх форм контрольних заходів залежно від специфіки ОК, які доводяться до здобувачів НПП 
під час занять. 
На початку кожного семестру здобувачі отримують інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання з кожного ОК. Також інформація щодо форм контролів оприлюднюється на офіційному сайті та 
дублюється в Електронних журналах обліку роботи академічних груп.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На початку кожного навчального р. на сайті (https://dgu.edu.ua/studentu/) оприлюднюються графік освітнього 
процесу на поточний навчальний р., робочі навчальні плани, де зазначається обсяг годин, відведених на вивчення 
певного ОК, кількість аудиторних годин, обсяг годин, відведених на самостійну роботу, а також форма підсумкового 
контролю. 
Критерії оцінювання знань визначені в Положенні про організацію освітнього процесу. Критерії оцінювання є 
обов'язковою складовою РПНД та/або силабусу. НМК розміщуються на сайті, а також в бібліотеці.
Викладачі на початку вивчення кожної навчальної дисципліни у чіткій та зрозумілій формі зобов’язані ознайомити 
здобувачів з формами проведення контрольних заходів та критеріями оцінювання.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми проведення атестації, передбачені ОП, повністю відповідають Стандарту. Після завершення теор. та практ. 
частини навчання з метою встановлення відповід. засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам ОП Екз. комісією проводиться підсумкова атестація. Форма та терміни проведення 
атестації визначається ОП та графіком освітнього процесу. 
Випускники 2022 підсумкову атестацію складали у формі захисту кваліф. роботи 
(https://dgu.edu.ua/news/20220217/) з актуал. питань сфери туризму та гостинності. Обов’язковим був факт 
апробації матеріалів дослідж. на конф., підготовка і публікація матеріалів за темою 
(https://dgu.edu.ua/science/mnpz/). У процесі підготовки кваліф. робіт здобувачі мали продемонстр. навички 
проведення НДР, академ. письма, а під час захисту – рівень теоретико-практичної підготовки, здатність довести 
обґрунт. висновків та пропозицій, що зроблені під час проведення власного дослідж. за темою кваліф. роботи.
У кваліф. роботах 2022 р. знайшли відображ. сукупність результатів і положень, що хар-ть особистий внесок авторів 
у розробку відповідної теми з актуал. проблем у галузі туризму та гостинності та майбутньої проф. діяльності. 
Викладені у роботах положення та запропоновані авторами рекоменд. за змістом мали елементи наук. новизни та 
практ. значимості, за формою – обґрунтованими, структурованими, чітко викладеними та аргументованими.
У разі виконання вимог ОП у повному обсязі та успішного захисту кваліф.роботи Екз. комісією присвоювалась 
освітня кваліфікація «магістр з туризму»

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура регулюється Положенням про організацію освітнього процесу, окремі питання процедур оцінювання 
ПРН та проведення підсумкових контролів регламентовані Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності у ВНПЗ “ДГУ” (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/2020zm.pdf ).
Графік навчального процесу на навчальний р. розміщено на сайті (https://dgu.edu.ua/studentu/), в якому міститься 

Сторінка 11



інформація про тривалість семестрів, строки проведення екзаменаційних сесій, ПА, практик. Розклад 
екзаменаційних сесій та ПА розміщується на сайті (https://dgu.edu.ua/studentu/).
Для оцінювання навчальних досягнень здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 
здійснюється протягом семестру та включає (1) оцінювання аудиторної роботи (опитування; вирішення практичних 
задач; тести; вирішення кросвордів; заповнення таблиць; взаємне рецензування усних відповідей; понятійний 
диктант; (2) самостійної роботи (ведення конспекту; складання схем; складання списку джерел з окремої теми); (3) 
індивідуальної роботи (складання тестів; кросвордів; підготовка мультимедійних презентацій; есе; складання 
списку числових значень; вирішення комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ); складання 
ситуаційної задачі (кейсу).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об'єктивність проведення іспиту забезпечено рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, 
підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Порядок реагування 
на конфлікт інтересів врегульований Кодексом корпоративної культури 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/kodeks_kk.pdf ) та Положенням про комісію з етики та вирішення 
конфліктів у ВНПЗ «ДГУ» (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/), наказом від 05.10.2021 № 94-02. 
затверджений персональний склад комісії.
Об’єктивність оцінювання кваліфікаційної роботи описана в «Положенні про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії у ВНПЗ «ДГУ» (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/ ) .
Питання врегулювання конфлікту інтересів також забезпечено розділом ХІ “Врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності працівників ДГУ” Антикорупційної програми ВНПЗ “ДГУ”. 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/anticorup.pdf). За період реалізації даної ОП конфліктів інтересів не 
виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного перескладання підсумкових контролів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу (пункт 9.4.). У разі отримання незадовільної підсумкової оцінки здобувачеві надаються дві додаткові спроби 
для повторного складання: перша – НПП, який проводив підсумковий контроль, друга – комісії з числа найбільш 
досвідчених НПП кафедри з обов’язковою участю керівника кафедри. Результати кожного повторного складання 
заносяться до окремих додаткових відомостей.
Перескладання заліків, екзаменів проводиться відповідно до графіка прийому заборгованостей, який розробляється 
НМВ та затверджується ректором університету. Так, за підсумками осіннього семестру 2021-2022 н. р. був виданий 
наказ від 13.12.2021 № 128-02 «Про проведення заліково-екзаменаційної сесії в осінньому семестрі 2021-2022 н. р.», 
за підсумками весняного семестру та навчального р. загалом - наказ від 10.05.2022 № 29-02 «Про проведення 
заліково-екзаменаційної сесії у весняному семестрі та завершення 2021-2022 н. р.». Наказами визначені форми 
проведення підсумкових контролів, заходи щодо дотримання принципів академічної доброчесності та вимог 
внутрішніх нормативних документів, а також терміни та порядок ліквідації академічних заборгованостей, 
відповідальні особи за складання графіку перескладань та контролю його дотримання.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедури оскарження результатів підсумкових контролів визначені пунктом 9.5 розділу 9 Положення про 
організацію освітнього процесу. У випадку, коли здобувач не погоджується з результатами оцінювання, які 
виставили члени комісії сформованої завідувачем кафедри для перескладання підсумкового контролю, він має 
право його оскаржити, звернувшись із заявою до Апеляційної комісії. Комісія створюється під час проведення 
заліково-екзаменаційної сесії з метою захисту прав здобувачів та розгляду їх апеляцій щодо результатів складання 
підсумкових контролів, захисту курсових робіт тощо. Порядок оскарження результатів підсумкової атестації 
регламентований р.5 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії. Під час 
атестації випускників ОП 2022 р. був виданий наказ про створення Апеляційної комісії (від 14.02.2022 № 09-02), 
яка діяла впродовж усього періоду роботи Екзаменаційних комісій № 1-4 з проведення підсумкової атестації 
випускників 2022 р.
За період реалізації ОП випадків апеляції результатів контрольних заходів та підсумкової атестації не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Гарантія якості вищої освіти виступає головним пріоритетом подальшого розвитку Університету і закріплено в 
Кодексі академічної доброчесності, який розглянутий на засіданні Вченої ради 25.02.2021 (протокол № 6) та 
схвалений Конференцією трудового колективу 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/kodeks_ad_2021.pdf).
Політика забезпечення якості вищої освіти є визначальним чинником стратегічного управління освітньою 
діяльністю Університету і закріплена в Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/2020zm.pdf).
Політика забезпечення якості вищої освіти поширюється на всі рівні управління Університетом. Кожен співробітник 
в межах своєї компетенції несе персональну відповідальність за її реалізацію. Нормативні документи, що регулюють 
питання та процедури дотримання академічної доброчесності (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/):
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Кодекс академічної доброчесності ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про академічну доброчесність у ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про групу сприяння академічній доброчесності ВНПЗ “ДГУ”;
Положення про Комісію з питань дотримання академічної доброчесності ВНПЗ “ДГУ”;
Порядок перевірки на плагіат академічних та наукових текстів у ВНПЗ “ДГУ».

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Університетом укладений договір про співпрацю з сервісом перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK. У 2022 
р. укладений договір про співробітництво з представниками Антиплагіатної системи Plagiat.pl. Перевірці на 
академічний плагіат підлягають:
–  навчальні (курсові роботи), випускні кваліфікаційні роботи та наукові роботи (конкурсні роботи) здобувачів усіх 
освітніх рівнів, науково-методичні праці (підручники, посібники та навчальні посібники, методичні розробки, 
конспекти лекцій), курси, монографії та інші роботи, які включено до плану видань або вимагають рекомендації до 
видання Вченої ради Університету;
–  рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакції наукового видання Університету або оргкомітетів 
науково-практичних заходів, що проводяться на базі Університету. 
Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснює співробітник НМВ (п. 7.8, розділу 7 Положення систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ВНПЗ “ДГУ”). Перевірка на академічний плагіат здійснюється на 
заключному етапі підготовки робіт перед представленням матеріалів робіт для захисту (розгляду) на кафедру, 
редакційну колегію, Вчену раду. Процедуру перевірки регламентовано “Порядком перевірки на плагіат академічних 
та наукових текстів у ВПНЗ ДГУ” (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/antiplagiat_2021.pdf).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Наказом ректора від 18.01.2021 № 04-02 затверджений склад Групи сприяння академічної доброчесності (далі АД) 
https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/. 
Завдання групи: популяриз. дотримання АД та етики академ. взаємовідносин ЗВО, НПП та ін. категоріями 
співробітників.
Дієвим механізмом популяризації АД серед ЗВО є: 1) реалізація освіт. проєкту Школа академ. письма 
https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/scholar/; 2) сист. проведення зустр. із ЗВО Групи сприяння і 
відповідальних працівників https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/; 3) набуття ЗВО навичок академ. письма і 
форм-ня власних суджень у наук. дослідж. на засід. наук. гуртка.
Форми популяризації АД:
1) на сайті створено сторінку «Забезпечення якості освітньої діяльності» https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/quality/, що містить інф. про регулювання питань дотримання принципів АД
2) створено Довідник з якості для ЗВО https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/Dovidn_st.pdf, а також 
інформ. та метод. матеріалів на сайті університету і на інформ. стендах https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/
3) для ЗВО проводяться семінари щодо АД та її принципів, план заходів на сайті https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/quality/
4) консультації та роз’яснення з питань дотримання АД під час підготовки курсових робіт
5) у межах роботи студ. наук. гуртка розглядаються питання академ. етики, основ наук. діяльн. і правил 
використання наук. думок, ідей ін. авторів при підготовці наук. робіт, тез, доповідей
6) підписання декларацій про дотримання АД ЗВО і НПП

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до вимог Положення про академічну доброчесність ВНПЗ «ДГУ» (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/) за порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (іспит, залік тощо); повторне проходження 
відповідного ОК ОП; позбавлення права на навчання за індивідуальним графіком на певний термін, дострокове 
складання сесії; позбавлення наданих пільг з оплати навчання; відрахування з Університету.
Низький відсоток оригінальності курсових робіт здобувачів є підставою для прийняття керівником курсової роботи 
рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на доопрацювання. За вмотивованим рішенням 
кафедри робота допускається до захисту за результатами додаткового розгляду кафедрою або за результатами 
доопрацювання та повторної перевірки.
За період реалізації ОП суттєвих порушень академічної доброчесності, які б вимагали притягнення до академічної 
відповідальності здобувача та/або НПП, не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний відбір на посади НПП регламентований Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при 
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заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (трудових договорів), продовження трудових 
відносин з НПП ВНПЗ “ДГУ”. Положення розглянуто на засіданні ВР 24.06.2020 (протокол № 7) та введено в дію 
наказом від 26.06.2020 № 21-02 (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/Poloj_konkurs1.pdf). Положенням 
визначені кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують на заміщення вакантних посад НПП відповідно до рівня їх 
професіоналізму та посади (викладач (п. 2.5), старший викладач (п. 2.6), доцент кафедри (п. 2.7) та професор 
кафедри (п. 2.8).
Положенням визначено (п. 2.3), що особи, які претендують на заміщення вакантних посад, повинні мати повну 
вищу освіту, наукові ступені та/або вчені звання, стаж наукової, наук.-пед. роботи та/або досвід практ. діяльності, а 
також випускники магістратури, аспірантури, докторантури, володіють держ. мовою. А також відповідати п. 37, п.38 
кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції Постанови КМУ від 24.03.2021, № 365).
п. 2.4. Положення визначено, що до конкурсу допускаються особи, які за останні 5 років проходили підвищення 
кваліфікації та стажування, у т.ч. за кордоном (крім НПП, які мають наук.-педаг. стаж до 3 років).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Під час реалізації ОП роботодавці залучаються до забезпечення практичної складової підготовки здобувачів – 
проведення практ. занять, практики. На підставі укладених договорів здобувачі мають можливість навчатись 
безпосередньо на робочому місці, проходити практику та стажуватись на посадах на підприємствах та в організаціях 
м. Дніпро, таких як: турагенція «Поїхали з нами», регіон. офіс ФОП «Бахадурзаде Махмуд Магамед Огли» (від 
29.04.2016 №2/16-Т); тур. кампанія «BELL GROUP» (від 08.03.2017 №3/17-Т); КП «Етнографічні парки Дніпра» 
Дніпровської міськради (від 22.06.2015 №7/15-Т); ТОВ Експо-центр «МЕТЕОР» (від 29.10.2015 №12/15-Т); турфірма 
«OLDI travel» (від 30.04.2016 №3/16-Т); РІА «КИТ» (від 30.04.2016 №4/16-Т); ТА «ВGTour» (від 08.03.2017 № 4/17-
Т); НРГО «Атлант» (від 27.09.2019); Держспоживслужба в Дн-ській обл. (від15.09.2001 №74); КП «Рівненській 
обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненьскої облради (від 16.09.2021 №54)
Зворотний зв'язок із роботодавцями забезпечується шляхом отримання характеристик на здобувачів за підсумками 
проходження практик, які надають безпосередні керівники практик від підприємств.
Також фахівців-практиків у минулому н. р. вперше залучено до проведення підсумкової атестації випускників 2022 
р. Згідно з наказом від 22.11.2022 № 116-02 до складу Екзаменаційної комісії № 4 для проведення атестації 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» у формі захисту кваліфікаційних робіт увійшов Полєжаєв 
М.М., Голова Новомосковської районної Громадської організації «Атлант».

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До проведення аудиторних занять залучаються фахівці-практики та експерти. Для викладання ОК “Стратегічний 
менеджмент в туризмі” запрошено к.м.н. Бурачика А.І., начальника КП «Рівненського обласного госпіталю 
ветеранів війни» Рівненської облради (https://dgu.edu.ua/news/20220510/ ). ОК “Інноваційні технології в туризмі” 
запрошено д.е.н., проф., заслуженого винахідника України, наукового керівника напряму космічних інформаційних 
систем міжнародної корпорації Noosphere Ventures Inc. USA Ханіна І.Г. (https://dgu.edu.ua/news/20220922/ ). До 
проведення занять з ОК “Екскурсологія” планується залучити к.і.н, доц., заступника директора по науковій роботі 
Дніпропетровського національного Історичного музею ім. Д.І. Яворницького Лавренко В.С.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університет сприяє професійному розвиткові НПП, зокрема: 1) стимулювання опублікування результатів НДР 
викладачів (одноразові грошові виплати за опублікування статей у виданнях, які включені до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; опублікування збірників конференцій за рахунок університету тощо); 2) надання методичної 
допомоги в опануванні новітніх інформаційних технологій; 3) матеріальна компенсація за проходження підвищення 
кваліфікації в закладах освіти; 4) сприяння у виданні навчальних та наукових праць.
З метою стимулювання підвищення педагогічної та професійної майстерності в університеті розроблено Положення 
про підвищення кваліфікації НПП ВНПЗ “ДГУ” (https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/subdivisions/vk/plus/). 
Відповідно до вимог Положення, на 2023 р. розроблений План підвищення кваліфікації, що розглянутий на 
засіданні Вченої ради 24.11.2022 (протокол № 3) 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/plan_pid_kv_22_23.pdf). У поточному році, згідно з Планом, ст.викл. 
кафедри Ходак О.В. пройшла підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин на базі Університету митної справи та 
фінансів, м. Дніпро.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Університетом приділяється велика увага розбудові сист. заохоч. та стимулюв. НПП за досягн. у фаховій сфері. Відп. 
до Полож. про преміювання працівників ВНПЗ «ДГУ» 
(https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/poloj_prem.pdf) (п.3.1.) визначені чіткі критерії та умови 
преміювання за результ. роботи та удоскон. викл. майстерності: участь у НПЗ, форумах, семінарах, підвищення 
кваліф. та ін. подібних заходах, що дає позитивну динаміку розвитку НПП; публікації; підсумки рейтингової оцінки. 
Так, відп. до наказу від 28.04.2022 № 22-02 за найвищі результати у наук. дія-ті у 2021 було встановлено премію 
проф. каф. Сазонцю І.Л.
Заходами морального заохоч. та стимул. професійного розвитку працівників ун-ту та викл. майстерності НПП є 
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нагородж. почесними грамотами та надання почесних звань, відп. до Полож. про відзнаки та почесні звання ВНПЗ 
«ДГУ» (https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/subdivisions/vk/plus/). Так, відп. до наказу від 12.05.2022 № 32-
02 за високі досягнення у наук. дія-ті було вручено Подяку ДГУ Тесленко Т.В., зав. випускової кафедри. 
За поданням ДГУ до МОНУ за вагомий внесок у підготовку висококваліф. фахівців Подякою МОНУ нагороджений 
проф. каф. Торяник В.М. (наказ МОНУ від 15.06.2022 № 127-к). За поданням ДГУ до Департаменту осв. і науки 
ДОДА: за плідну працю та з нагоди Дня соборності нагороджена Грамотою Тесленко Т.В., зав. випускової кафедри; 
за вагомий внесок у розвиток науки та з нагоди Дня науки Грамотою нагороджено проф. каф. Джинджояна В.В. та 
проф.каф. Сазонця І.Л. (наказ від 28.01.2022 №42-12/тр).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Реалізація ОП здійснюється у приміщеннях заг. площею 5598,3 кв.м. (4,85 кв.м./здобувача). Наявні: 2 зали на 250 та 
600 місць, які обладнані необхідною мультимедійною, світло- та аудіотехнікою; медичний пункт, буфет та їдальня; 
лекційні ауд. ії з переносним мультимедійним обладнанням; 2 комп’ютерні класи з доступом до Інтернет; 
спеціалізовані ауд. (криміналістичний кабінет, зала судових засідань, готельний номер для відпрацювання слідчих 
(розшукових) дій, офіс юридичної клініки); бібліотека (фонд 28 тис. прим.); читальна зала (45 місць, з них 20 
комп’ютеризовані).
Бібліотечний фонд включає в тому числі електронні носії, створена електронна бібліотека. Комплектування фонду 
передбачає повне забезпечення всіх здобувачів підручниками та посібниками.
У минулому навчальному р. створений електронний репозитарій університету (http://info.dgu.edu.ua/), який надає 
вільний доступ до дисертацій, монографій, наукових видань та праць НПП ДГУ, навчально-методичних матеріалів 
та кваліфікаційних робіт здобувачів. Інформаційну підтримку освітнього процесу також забезпечує офіційних сайт 
університету, де розміщується оперативна та актуальна інформація щодо реалізації ОП, а також СУДН «MOODLE» 
(https://moodle.dgu.edu.ua).
Для забезпечення визначених ОП цілей та РН розроблений навчальний план, робочий навчальний план, а також 
силабуси та навчально-методичні комплекси ОК. Навчально-методичне забезпечення також включає: підручники і 
навчальні посібники.
Доступ здобувачів до інфраструктури та інформаційних ресурсів є безкоштовним.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Осв. середовище дозволяє макс. задовольнити потреби та інтереси ЗВО, зокрема:
- відвідування тематичних екскурсій (Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького, 
музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» https://dgu.edu.ua/news/20211004a/); фотоконкурсів та 
тематичних виставок «Україна моя єдина», «Герої нашого часу» та ін.;
- наук. потенціал реалізується через діяльність наук. гуртків (https://dgu.edu.ua/science/circle/, 
https://dgu.edu.ua/news/20221122/), участь здобувачів у різноманітних наук.-практ. заходах, семінарах (Школа 
ораторської майстерності “Перуниця”, Школа академ. письма (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/quality/scholar/), 
семінари з АД (https://dgu.edu.ua/news/20220504/); участі в освітніх проєктах, Всеукраїнських конкурсах 
(https://dgu.edu.ua/news/20211125a/ );
- активну громадянську позицію ЗВО мають змогу реалізувати завдяки участі в просвітницьких проєктах, що 
організовуються за ініціативою ун-ту (https://dgu.edu.ua/news/20211125a/); участі в міжнар. проєктах 
(https://dgu.edu.ua/news/20221101/), дебатах, турнірах (https://dgu.edu.ua/news/20221026/), загальнодерж. 
флешмобах (https://dgu.edu.ua/news/202211110a/).
Виявлення і врахування потреб та інтересів ЗВО здійснюється передусім через взаємодію адміністрації університету 
зі Студ. радою ун-ту (https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/control/student/), а також шляхом опитування ЗВО 
щодо рівня їх задоволеності освітнім середовищем, створеним в університеті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/bulletin/)

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Адміністрація університету організовує роботу зі створення безпечних умов навчання і праці, зокрема: контролює 
своєчасність проведенням інструктажів із техніки безпеки для здобувачів під час практичних занять з 
використанням комп'ютерної техніки, НПП та допоміжного персоналу, а також сприяє забезпеченню в навчальних 
аудиторіях сприятливих умов для безпечного викладання навчальних дисциплін; контролює суворе дотримання 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки; проводить заходи із популяризації здорового способу життя та ін. шляхом 
розміщення інформаційних листів на стендах та опублікування на сайті.
У кожному структурному підрозділі знаходиться аптечка для надання домедичної допомоги. У всіх приміщеннях 
дотримано норм охорони праці, пожежних і санітарно-епідеміологічних норм. Університет організовує заходи зі 
збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я здобувачів, усіляко сприяє особистісному, 
інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом надання психологічної і соціально-
педагогічної допомоги усім учасникам освітнього процесу. Викладачами кафедри психології проводяться 
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інформаційні заходи щодо запобігання та протидії булінгу, профілактики суїцидів на базі створеного Центру 
психологічної допомоги (https://dgu.edu.ua/cpd/).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітню та організаційну підтримку освітнього процесу здійснюють куратори та працівники НМВ університету. 
Кожним куратором розроблено план роботи з групою, налагоджено тісну взаємодію зі здобувачами та їхніми 
батьками.
Консультативна підтримка навчання здобувачів здійснюється НПП кафедри та Гарантом ОП шляхом проведення 
зустрічей, які присвячені актуальним питанням навчання, проведення роз'яснювальної роботи щодо організації 
навчальної та наукової діяльності, принципів академічної доброчесності, порядку розбудови індивідуальної 
траєкторії навчання та вибору ОК тощо (https://dgu.edu.ua/news/20220907/).
Інформаційна підтримка навчання за ОП здійснюється передусім за рахунок розміщення актуальної інформації на 
офіційному сайті, офіційних сторінках університету соціальних мережах (facebook, Instagram)  та кафедри 
(https://www.facebook.com/sazonetsigor/), а також в офіційних Telegram-каналах.
Перший проректор забезпечує координування діяльності кафедр та структурних підрозділів університету з питань 
соціальної підтримки здобувачів.
Враховуючи значне погіршення фінансово-економічної ситуації в країні та звернення батьків, як один із заходів 
соціальної підтримки в університеті впроваджена гнучка система знижок на навчання та здійснюється поетапна 
оплата за навчання (https://dgu.edu.ua/abiturientu/vartist-osvitnih-poslug/).
За результатами анонімного опитування саме інформаційна підтримка та взаємодія із працівниками структурних 
підрозділів, які забезпечують супровід освітнього процесу, отримало високу оцінку з боку здобувачів 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/). Поряд з цим за результатами опитування виявлено ряд проблемних 
питань: рівень поінформованості здобувачів заочної форми навчання щодо розбудови вільної траєкторії навчання, 
зрозумілості і прозорості критеріїв оцінювання рівня знань, документальне супроводження заліково-
екзаменаційних сесій тощо. З метою вирішення даної проблеми у поточному р. запроваджено проведення 
організаційних та підсумкових зборів для здобувачів заочної форми навчання, на які запрошуються відповідальні 
працівники структурних підрозділів, завідувачі відповідних кафедр та Гаранти ОП. Вперше в цьому р. до 
проведення презентацій вибіркових ОК залучено й цю категорію здобувачів (https://dgu.edu.ua/news/20221121a/, 
https://dgu.edu.ua/files/images/pages/news/2022/11/21/gr_pr_22_23.pdf). Для оперативного інформування 
здобувачів заочної форми навчання створено офіційний канал у месенджері Telegram, який адмініструється 
відповідальними співробітниками Університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Адміністрація університету вживає заходів щодо створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими 
освітніми потребами шляхом забезпечення доступу до навчальних та інших приміщень, а також можливості 
навчання за індивідуальним графіком, що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/).
Проведені роботи щодо підготовки навчальних приміщень (обладнання дзвоника до персоналу, розмітка стоянок, 
обладнання туалетних кімнат тощо) та прилеглої території до проведення експертизи. За підсумками експертизи 
був отриманий Звіт щодо доступності приміщень для інвалідів та маломобільних груп населення 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/vysn-mmg.pdf )
Адміністрація університету сприяє урахуванню в освітньому процесі стану здоров'я, особливостей психофізичного 
розвитку, задатків і здібностей та індивідуальних освітніх, медичних, санітарно-гігієнічних, архітектурно-
середовищних потреб. Викладацький склад та співробітники університету сприяють формуванню в університетській 
спільноті толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами, розуміння їхніх проблем, проводять 
заходи щодо недопущення під час навчання проявів булінгу (цькування) в академічних групах.
За весь період реалізації ОП практики випадків булінгу та конфліктів не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Заходи та політику запобігання конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, 
булінгом визначено у Положенні про запобігання та протидію булінгу (https://dgu.edu.ua/news/buling/), пов'язаних 
з проявами корупції, процедури реагування на вищезазначені ситуації чітко прописані в антикорупційній програмі 
університету (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/anticorup.pdf ). Керівництво університету контролює 
виконання та дотримання її норм за допомогою електронної скриньки довіри (https://dgu.edu.ua/).
За весь період існування університету випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями та дискримінацією не 
було. На тверде переконання університетської спільноти та адміністрації університету морально-психологічний 
клімат в університеті стійкий та задовольняє учасників освітнього процесу, про що свідчать результати опитування 
НПП - переважна більшість викладачів (77%) позитивно оцінили мікроклімат на кафедрах, загалом в університеті 
соціально-психологічних клімат позитивно оцінили 59%. 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F.pdf, https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/v2.pdf).
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Перегляд та оновлення ОП підготовки фахівців певних освітніх рівнів, що реалізуються в Університеті, регулюються 
Положенням про порядок перегляду та оновлення освітніх програм ВНПЗ “ДГУ” (https://dgu.edu.ua/osvitnia-
diyalnist/norm-doc/). Метою Положення є упорядкування процесу розроблення, впровадження та реалізації освітніх 
програм, визначення ролі і місця в цьому процесі Гарантів ОП, розвиток системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та надання освітніх послуг в Університеті.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно з Положенням про порядок перегляду та оновлення освітніх програм ВНПЗ “ДГУ” ОП, що реалізуються в 
Університеті, мають переглядатись щонайменше двічі за період (строк) їх дії. Для цього наказом ректора 
створюються відповідні робочі групи.
Дана ОП з моменту її впровадження (2016 р.) в останнє переглядалася у 2021 р. (рішення Вченої ради від 27.05.2021, 
протокол № 9, введення в дію наказом від 10.06.2021 № 51-02). За підсумками перегляду було суттєво оновлено 
нормативну частину ОП та розширений та актуалізований перелік вибіркових ОК, приведено у відповідність до 
вимог внутрішніх нормативних документів структуру та зміст ОП. 
У 2022 р. у зв’язку із введенням в дію Стандарту створено робочу групу з оновлення та перегляду даної ОП (наказ від 
05.04.2022 № 18-02) яка провела консультації з представниками сфери туризму та гостинності, результати 
опитування НПП, здобувачів та випускників 2022 р. (https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/v9a.pdf). В 
результаті було усунуто дублювання ОК; скасовано блоковість вибіркових ОК; розроблено наочну структурно-
логічну схему викладання ОК; додані ОК, які пропонувалися стейкхолдерами (Державна політика в галузі туризму, 
Регіональна політика в галузі туризму). Ця ОП була оприлюднена на сайті для громадського обговорення 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/poll/), розглянута на засіданні Вченої ради (протокол від 30.06.2022 № 10) та 
введена в дію наказом від 30.06.2022 № 51-02.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі безпосередньо або через органи студентського самоврядування залучаються до процедур забезпечення 
якості освіти як основні споживачі освітніх послуг та партнери. Позиція здобувачів, що була висловлена під час 
анонімного опитування “Якість освітньої діяльності та рівень задоволеності освітнім середовищем”, (листопад-
грудень 2020 р.), врахована ОП в редакції 2021 р. Результати проведеного аналізу анкетування здобувачів 
розглядалися на засіданні 
З метою підвищення якості реалізації ОП та врахування думки здобувачів до складу робочої групи включено 
здобувачів Шарутенко К. та Дубову А. (наказ від 05.04.2022 № 18-02). Від стейкхолдерів: Полєжаєва М.М. Гарантом 
ОП було презентовано проєкт ОП-2022 на засіданні кафедри, на якому були присутні здобувачі та представники 
працедавців (протокол №7 від 19.04.2022). Проєкт ОП після перегляду був оприлюднений на сайті у розділі 
“Громадське обговорення”(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/poll/). Кожен учасник освітнього процесу мав змогу 
залишити свої зауваження та пропозиції. Кожна ОП після її обговорення обов’язково узгоджується зі студентською 
радою.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Кожний внутрішній нормативний документ університету щодо організації освітнього процесу та освітньої 
діяльності, в цілому, проходить процедуру обговорення з представниками студентського самоврядування та 
погоджується з Головою ради студентського самоврядування. Представники органів студентського самоврядування 
мають можливість порушувати питання щодо якості навчання, потреб та інтересів здобувачів перед адміністрацією 
та колегіальними органами Університету.
Суттєвою проблемою залучення представників студентства до розбудови системи забезпечення якості надання 
освітніх послуг є працевлаштування та обмеженість часу, значний вплив на участі в житті університету стали 
тривалі карантинні обмеження, військовий стан та переведення освітнього процесу в онлайн-режим.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

У межах даної ОП представники роботодавців залучаються до її обговорення на засіданнях кафедри (протокол від 
19.04.2022 № 7) та рецензування. З метою визначення якості підготовки випускників ОП вони також залучаються до 
підсумкової атестації в якості членів ЕК. Також фахівців-практиків у минулому навчальному р. вперше залучено до 
проведення підсумкової атестації випускників 2022 р.. Згідно з наказом від 22.11.2021 № 116-02 до складу 
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Екзаменаційної комісії № 4 для проведення атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» у 
формі захисту кваліфікаційних робіт увійшов Полєжаєв М.М., Голова Новомосковської районної Громадської 
організації «Атлант».

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Університет у вересні ініціював створення Асоціації випускників ДГУ з метою підтримки зв’язків між випускниками 
минулих і наступних років, зміцнення корпоративного духу серед студентів і випускників усіх поколінь 
(https://dgu.edu.ua/news/20210928/). Впровадження традиційних зустрічей випускників університету, обрання 
Голови Асоціації заплановано на лютий 2023 р.
На сьогодні існує взаємодія Університету з випускниками даної ОП, що дозволяє забезпечити сьогоднішніх 
здобувачів базами практик та ефективніше виконання ними програм практики. Також така взаємодія дає 
можливість залучати практиків до удосконалення змісту ОП, викладання окремих ОК.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

За результатами опитування здобувачів, НПП виявлено ряд проблемних питань та недоліків, що стосуються якості 
викладання певних ОК, системи та критеріїв оцінювання, необхідності збільшення годин практичних, семінарських 
занять, аудиторних годин з академічної іноземної мови, а також документального супроводу освітнього процесу. 
Щодо питань інформування здобувачів, які навчаються на ОП, та забезпечення їх права на розбудову індивідуальної 
освітньої траєкторії виявлено потребу систематизації вибіркових ОК, запровадження механізму вибору та значного 
розширення їх переліку. Робота над підвищенням рівня інформування здобувачів, особливо заочної форми 
навчання, щодо вибіркових ОК знайшла своє відображення у створенні каталогів вибіркових курсів за певними 
спрямуваннями та розміщенні їх на сайті (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/portfolio/). Робота щодо 
вдосконалення процедури їх вибору знайшла своє втілення у запровадженні презентацій вибіркових ОК та 
документальному підтвердженню вибору (написанню заяв) та виданням відповідних наказів, що дало змогу 
впорядкувати процедуру вибору та зробити її прозорою для всіх учасників освітнього процесу. Підсумки 
анкетування щодо порядку вибору ОК та рівня задоволеності здобувачів розглянуті на засіданні Вченої ради 
24.02.2022, протокол № 6, а також оприлюднені на сайті в Бюлетені, присвяченому якості освітньої діяльності 
(https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/bulletin/).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Дана ОП акредитується вперше, поряд з цим за підсумками акредитації За підсумками акредитації ОП «Готельно-
ресторанна справа» у період 28-29.10.2021 експертами було висунуто ряд зауважень щодо якості організації 
освітнього процесу та реалізації ОП. З метою усунення виявлених недоліків наказом ректора від 03.02.2022 № 08-
02 створено робочу групу з перегляду ОП та усунення недоліків, виявлених під час реалізації ОП «Готельно-
ресторанна справа». Так, за цей період було розроблено, переглянуто та введено в дію низку внутрішніх 
нормативних актів (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/), що регулюють питання рейтингування 
здобувачів, перезарахування ОК та визначення академічної різниці, порядку планування часу НПП, порядку 
опитування учасників освітнього процесу, тощо. Створено Довідник з якості для студентів 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/Dovidn_st.pdf). Проведено рейтингову оцінку досягнень НПП та 
здобувачів за підсумками 2021-2022 навчального р., результати розглянуто на засіданнях Вченої ради та 
оприлюднено на сайті (https://dgu.edu.ua/files/images/pages/news/2022/04/28/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-
10_2021%20-2.pdf, https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-100_2021%20.pdf). 
Реалізовано норми щодо вибору дисциплін та розбудови індивідуальної траєкторії навчання здобувачами очної та 
заочної форм навчання, проведено опитування щодо якості їх реалізації, усунені недоліки за результатами 
опитування. Створені лабораторії, розроблено їх паспорти, а також призначені завідувачі. 
Низка заходів щодо усунення недоліків ще знаходиться в процесі реалізації.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Шляхами залучення науково-педагогічних працівників до процедур внутрішнього забезпечення якості є:
- безпосередня участь в освітньому процесі, забезпечення виконання вимог ОП, самоконтроль та самонавчання з 
метою підвищення педагогічної та професійної майстерності;
- проведення просвітницької роботи щодо переваг чесного навчання та дотримання принципів академічної 
доброчесності серед здобувачів вищої освіти;
- забезпечення та проведення вимірювань якості освітньої діяльності і якості вищої освіти як здобувачів, так і 
власних;
- забезпечення прозорості та неупередженості під час проведення контрольних вимірювань рівня засвоєння знань 
здобувачами;
- дотримання норм педагогічної етики та академічної доброчесності;
- участь у проведенні внутрішніх (кафедральний та університетський рівні) та зовнішніх заходів з контролю якості 
надання освітніх послуг, в тому числі моніторингового характеру (контрольні відвідування та взаємні відвідування, 
опитування тощо);
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- проведення відкритих та показових занять з метою поширення передового досвіду викладання та педагогічної 
майстерності, а також новітніх та інноваційних технологій навчання;
- надання пропозицій до проєктів ОП та внутрішніх нормативних документів університету.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

З урах. чисельності контингенту ЗВО та кількості НПП функції щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення 
якості вищої освіти (далі – ВСЗЯО) та здійснення процедур контролю покладені на НМВ, в складі якого створено 
групу моніторингу ЯО. Основним завданням групи є координація діяльності Групи сприяння АД, розробка та 
системне запровадження процедур ВСЗЯО; організація періодичного перегляду ОП, що реалізуються в університеті; 
оприлюднення на офіц. сайті результатів перегляду та онов. ОП та організація їх громад. обговорення; сприяння 
взаємодії гарантів ОП з учасниками освіт. процесу, роботодавцями, випускниками та структ. підрозділами з питань 
перегляду, онов. та реалізації ОП; координація процесів, пов’язаних з розробкою і впровадж. нових процедур 
забезпеч. якості освітньої діяльн.; моніторинг рівня задоволеності учасників освіт. процесу освітнім середовищем, 
організацією освіт. процесу та якістю реалізації ОП. Група діє відповідно до вимог Положення про НМВ 
(https://dgu.edu.ua/pro-universitet/struktura/subdivisions/nmv/).
Загальноуніверситетський рівень забезпечення якості освітньої діяльн. та реалізації ОП (прийняття рішення про 
впровадження, адміністрування, щорічний моніторинг потреб регіон. ринку праці) реалізується ВР університету. 
Безпосередню реалізацію ОП та їх поточний моніторинг здійснює Гарант ОП, випускова кафедра. Студентський 
рівень реалізується органами студ. самоврядування та студентами завдяки участі в проведенні низки 
моніторингових та контр. заходів, участі в роботі колегіальних органів університету.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників осв. процесу ун-ту регулюються внутріш. нормат. док-ми та розміщені у вільному 
доступі на офіц. сайті ун-ту у розділі “Про університет/Інформ. відкритість”, а саме:
Статут ВНПЗ «ДГУ» https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/statut_2022.pdf;
Кол. договір між адміністрацією та трудовим кол-вом ВНПЗ «ДГУ» на 2022-2026 роки 
(https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/col_dog.pdf);
Правила внут. розпорядку ВНПЗ «ДГУ» на 2022-2023 н. р. 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/prav_vn_r_22.pdf;
Кодекс корпорат. Культури https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/kodeks_kk.pdf;
Полож. про Комісію з етики та виріш. конфліктів 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/infv/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D
0%B7%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%20%20.pdf
Сфери відповід. та напрями дія-ті структ. підрозділів ун-ту висвітлюються у розділах цих підрозділів:
Полож. про НМВ https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/nmv/poloj_nmv.pdf);
Полож. про відділ кадрів https://dgu.edu.ua/files/images/pages/other/vk/poloj_VK.pdf;
Полож. про відділ орг. наук. роботи, міжнар. зв’язків та академ. мобільності (https://dgu.edu.ua/pro-
universitet/struktura/subdivisions/vonr/)
Окремі аспекти орг. осв. та наук. дія-ті висвітлені у внутр. нормат. док-тах та розміщені у розділах “Освітня 
діяльність” (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/norm-doc/) та “Наукова діяльність” 
(https://dgu.edu.ua/science/normdoc/)

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

«Громадське обговорення» (https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/poll/).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Зміст чинної ОП підготовки фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” розміщений в 
розділі “Освітня діяльність / Портфоліо освітніх програм” https://dgu.edu.ua/osvitnia-diyalnist/portfolio/
Опис чинної ОП підготовки фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” для ознайомлення 
абітурієнтів розміщений на головній сторінці сайту у розділі “Здобуття освіти / Здобуття ступеня магістра” - 
https://dgu.edu.ua/files/images/documents/nmv/op_242_mag.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
чіткий механізм розроблення та перегляду, затвердження, моніторингу якості реалізації ОП; практична 
спрямованість, рецензування роботодавцями; систематичне оновлення змісту ОК та розширення переліку ОК за 
результатами її рецензування, оцінювання випускниками та здобувачами. 
впровадження процедури опитування здобувачів щодо рівня задоволеності освітнім процесом та середовищем 
університету; стандартизованість критеріїв оцінювання та процедур оскарження результатів ПК, ПА; доступ до 
документів щодо планування та регламентації організації освітнього процесу; інформаційна підтримка освітнього 
процесу. 
публічність інформації щодо вступу та визнання результатів навчання; 
дієвий механізм зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; безперервне навчання 
(бакалавр - магістр); залучення роботодавців до атестації. 
НПП відповідають ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності та ОК, що викладають; залучення НПП з 
досвідом практичної роботи, а також фахівців-практиків до проведення занять; позитивний соціально-
психологічний клімат на випусковій кафедри; діяльність наукового гуртка та юридичної клініки. 
мета ОП відповідає Концепції розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВНПЗ “ДГУ”; чітко прописана 
система забезпечення якості освітньої діяльності у внутрішній нормативній базі; підтримка керівництва у реалізації 
ОП; атмосфера толерантності, запобігання корупції, дотримання педагогічної та наукової етики, принципів 
доброчесності. 
розвинута комунікаційна складова (сайт, сторінки у соціальних мережах); гнучкість у впровадженні інновацій та 
змін, наявність системи онлайн опитування та інформаційної бази даних з опитувань; підтримка студентів, що 
потребують соціальної допомоги; оновлення матеріальної бази;
Слабкі сторони: 
несистематичний зворотній зв’язок з роботодавцями щодо компетентностей випускників; недостатньо 
опрацьований механізм накопичення даних щодо першого місця роботи випускників;
незначний перелік міждисциплінарних авторських курсів з актуальних питань туристичної діяльності; необхідність 
активізації впровадження автоматизованих та орієнтованих на здобувача відкритих інформаційних систем 
управління освітнім процесом;
відсутність фактів академічної мобільності НПП; недостатній рівень поширення позитивного досвіду викладацької 
діяльності та інноваційних технологій навчання.
недосконалий механізми залучення здобувачів та роботодавців до розбудови системи забезпечення якості освіти;
відсутність фактів академічної мобільності здобувачів.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Розроблення заходів щодо усунення виявлених під час самоаналізу слабких сторін даної ОП, які будуть спрямовані, 
зокрема, на:
подальшу розбудову системи безперервної освіти (ліцензування третього рівня вищої освіти за спеціальністю);
подальшу розбудову системи дистанційної освіти та автоматизації організації освітнього процесу за ОП;
формування кадрового резерву з числа найкращих випускників ОП;
удосконалення практичної складової навчання за ОП шляхом оновлення договірної бази з підприємствами, 
установами та організаціями відповідного профілю;
розширення можливостей неформальної освіти за рахунок організації професійних тренінгів та залучення більшого 
кола стейкхолдерів з числа працюючих за фахом випускників та роботодавців;
створення електронного наукового фахового видання, в якому планується передбачити розділ з актуальних питань 
розвитку управлінської науки та прикладних аспектів розвитку індустрії туризму та гостинності;
впровадження системи авторських курсів та розширення можливостей щодо розбудови індивідуальної траєкторії 
навчання здобувачів;
розробка додаткових заходів щодо підвищення позитивного іміджу університету та популяризації даної ОП. 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Сторінка 20



Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Кириченко Олег Вікторович

Дата: 02.12.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Методологія та 

організація 
наукових 

досліджень.pdf

zn4GOrIBpNHm26w
FlABXaZpnboa0IBP

2Vy40upQmwvc=

мультимедійне обладнання

Охорона праці в галузі 
та цивільний захист

навчальна 
дисципліна

242 Туризм 
Охорона праці в 

галузі та цивільний 
захист - 

силабус.pdf

x0uUxv5x06lTCZVZ
WdlfOWLjK+MCOlV
Wbn7Q3qDFGMg=

мультимедійне обладнання

Академічна іноземна 
мова

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Академічна 

іноземна мова.pdf

nCr3mfHZTDGmVgj
7C3WJ6e2nOTSZ3Se

G2G99HHQ8SY0=

мультимедійне обладнання

Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

Силабус_Інтелект
уальна_власність.

pdf

A2iOvIihpdGnDwfD
wtOoJsdLAnApeH5g

zc83DWZqyl0=

мультимедійне обладнання

Туризмологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Туризмология.pdf

g/KDigNbbzdZe2iwA
g4TqoT4yBY4o6Sowc

iT6LEIy9A=

мультимедійне обладнання

Міжнародне право навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародне 

право.pdf

TC9zOsi77K1fxP9Pm
7sm6KXnBn7AfvK0e

K8QTZCb8Rs=

мультимедійне обладнання

Екскурсологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Екскурсологія.pdf

fkLZ3ZJveBfZPX3Er
5WizQQODETibaO1L

7uiHN9kDaE=

мультимедійне обладнання

Управління якістю 
туристичних послуг

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління якістю 

туристичних 
послуг.pdf

PSR83IzjHDxeKGp2
AqjJm/j1wooIzufuM

opEBK7NIL8=

мультимедійне обладнання

Міжнародний туризм навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародний 

туризм.pdf

2FG5u7FPKqivCYXX
4zT3OSFU17TeF4q0

Kgth6n6oUMc=

мультимедійне обладнання

Інноваційні технології 
в туризмі

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Інноваційні 
технології в 
туризмі.pdf

eiopvtIdskihKws6iYN
FwJNJLeGxKZRJStp

IAXgK/2U=

мультимедійне обладнання, 
навчальна лабораторія

Управління проєктами 
та ризиками в туризмі

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління 

проектами та 
ризиками в 
туризмі.pdf

qabahmrJb+sp/3KL
ATJkJ4BIqo0cwsfIX

JmhnvvvdU4=

мультимедійне обладнання

Переддипломна 
практика

практика Metod_pereddiplom
na_praktika.pdf

YjS5RnaFEAWPis8V
b3a9TXCDRSJBS/G

QLeit1p00Dxg=

мультимедійне обладнання під 
час захисту звітів з практики

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Metod_kvalifikaciin
a_robota.pdf

m3DfViGb1W9MOf8
WmjwoAzlDR7CrWi

T3SnlBk0os87U=

мультимедійне обладнання

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП



 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

376623 Сазонець 
Ігор 
Леонідович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 001528, 

виданий 
13.12.2000, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014747, 
виданий 

25.09.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000552, 
виданий 

22.06.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 000021, 

виданий 
19.02.2004

28 Управління 
проєктами та 
ризиками в 
туризмі

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1985, 
«Економіка праці», 
«економіст», диплом 
спеціаліста.
Доктор економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 
«Організаційно-
економічний механізм 
функціонування 
акціонерних 
товариств» (ДД № 
001528, 13.12.2000, 
ВАК України). 
Професор кафедри 
економіки народного 
господарства (02ПР 
№ 000021, 19.02.2004, 
МОН України).
Підвищення 
кваліфікації: 
University of finance, 
business and 
entrepreneurship, 
сертифікат, програма 
«European experience 
in training specialist in 
public administration 
and local self-
government», № 
BG/VUZF/613-2020, 
02.03.-02.06.2020 р., 6 
кредитів;
Стажування: 
Міжнародний 
інститут інновацій, 
Варшава, Польща, 150 
год., 6 місяців, 2016 р. 
Сертифікат № 170;
Стажування: Інститут 
післядипломної освіти 
НУВГП (Свідоцтво 12-
СПК № 995131, 
дисципліни (теми): 
«Управління 
персоналом», 
«Управління 
соціальним 
розвитком», 
«Університетська 
освіта», «Соціальна 
відповідальність»).
Досвід організації 
науково-дослідної 
роботи як керівника, 
відповідального 
виконавця, виконавця 
(теми, №№ 
державної реєстрації 
0118U001641, 
0112U005326, 
0114U006433, 
0114U006433, 
0118U001641); 
Наукові публікації за 
тематичною 



спрямованістю 
навчальної 
дисципліни та в 
суміжних тематичних 
сферах: 
Igor Sazonets, Lesia 
Melnyk, Ruslan 
Pushko, Tetiana 
Gavrilko, Oksana 
Krochak, Tetiana 
Mishustina, Valentyna 
Shevchenko. Features 
of monetary policy 
implementation in 
Ukraine. International 
Journal of Advanced 
Science and 
Technology, 2020. 
Volume 7, Issue 2, рр. 
814-819. (Scopus);
Sazonets, I.L., Hanin, 
I.G., Ryabokon, M.V., 
Pikalov, Y.V. Efficiency 
of digital public 
administration system 
in the course of 
implementing the 
innovative potential of 
national economy. 
Journal of Social 
Sciences Research. 
2018, Special Issue 5, 
рр. 542-548 (Scopus);
Сазонець І. Л., Ковшун 
Н. Е. Управління 
науковими 
проектами: 
навчальний посібник. 
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2021. 208 
с.
Сазонець І.Л. 
Управління ризиками 
в умовах 
перманентних 
катастроф та 
виявлення чинників 
сталого туризму. 
Сучасні виклики 
сталого розвитку 
бізнесу: тези 
доповідей III Міжнар. 
наук.- практ.конф., м. 
Житомир, 2022. С. 
138-140.
Sazonets I., Yakimov S., 
Nianko V., Melnyk L., 
Pushko R. (2021) The 
problem of risk 
protection in 
agpiculture of Ukraine. 
IOP Conference Series: 
Earth and 
Anvironmental Science. 
84(1), 012175 URL: 
https://iopscience.iop.o
rg/year/1755-
1315/Y2021 (Scopus). 
Сазонець І.Л. 
Міжнародні стандарти 
безпеки підприємств: 
навч. посіб. Рівне : 
Волин. оберіги, 2015. 
352 с.;
Мамонтова Н.А., 
Сазонець І.Л., 
Тімченко О. О. 
Економічний стан 
туристичного бізнесу 
України в умовах 
пандемії COVID-19. 



Науковий журнал 
«Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія: «Економіка». 
2022. № 24(52). С. 48-
55;
Сазонець І.Л., Саленко 
А.С. Напрямки 
наукових досліджень 
чинників економічної 
безпеки 
підприємницької 
діяльності. Теорія та 
практика 
менеджменту безпеки 
: матеріали міжнар. 
Наук.-практ. конф., м. 
Луцьк, 14 трав. 2019 р. 
Луцьк, 2019. С. 80‒82; 
Сазонець І.Л., Турко В. 
Тенденції попиту на 
туристичні послуги та 
відновлення 
туристичної галузі в 
умовах боротьби з 
пандемією COVID-19: 
Тези Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту», (12 
травня 2021 р., м. 
Луцьк). С. 127-128;
Сазонець І.Л., Турко В. 
Зростання ролі 
дистанційної освіти в 
підготовці фахівців з 
туризму під час 
пандемії COVID-19: 
Тези ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
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Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Глобальні та 
регіональні аспекти 
розвитку туризму та 
гостинності» (Дніпро, 
22.05.2020). ДГУ. С. 
35-38;
Торяник В.М., Бодз 
Р.Р. Популярні 
екскурсійні маршрути 
Дніпропетровської 
області. Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Глобальні та 
регіональні аспекти 
розвитку туризму та 
гостинності» (Дніпро, 
22.05.2020). ДГУ. С. 
134-137.

397062 Трескін 
Дмитро 
Олександров
ич

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
бакалавра, 

2 Міжнародне 
право

Дніпропетровська 
державна фінансова 
академія, 2010р., 
«Фінанси», магістр з 
фінансів;
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, 
2013р., 
«Правознавство» 
магістр права, 
професіонал в галузі 
правознавства, 
прокурорського 



Дніпропетровс
ька державна 

фінансова 
академія, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ька державна 

фінансова 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси

нагляду та 
правосуддя.
Трескин Д.А. 
Трансформация 
правовых позиций 
Европейского суда по 
правам человека по 
делам о реализации 
родительских прав 
гомосексуалами. 
Правові засади 
гарантування та 
захисту прав і свобод 
людини і 
громадянина: Зб. тез 
наук. доповідей і 
повідомлень III 
Міжнародної науково-
практичної конф. (м. 
Полтава, 22 травня 
2015 р.) / редкол.: 
А.П. Гетьман, Ю.Г. 
Барабаш, Н.О. 
Гуторова та ін. Х.: ТОВ 
«Видавництво права 
людини», 2015. С. 221-
225;
Трескін Д.О. Протидія 
дискримінації у 
практиці ЄСПЛ: 
фундаментальні 
підходи та проблемні 
аспекти. Захист прав 
людини на 
універсальному та 
регіональному рівнях: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. (м. 
Дніпро, 18 листопада 
2021 р.) ; укладач: 
канд. юрид. наук, доц. 
Л.А. Філяніна Дніпро: 
Університет митної 
справи та фінансів ; 
2021. С. 50-53;
Трескін Д.О. Окремі 
аспекти захисту права 
власності в практиці 
суду ЄС. Актуальні 
питання матеріальних 
та процесуальних 
приватних 
правовідносин : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. семінару 
(Дніпро, 24 листопада 
2021 р.). Дніпро: 
ВНПЗ «Дніпровський 
гуманітарний 
університет», 2021. С. 
30-32;
Трескін Д.О. 
Інноваційні методи і 
форми викладання 
дисциплін 
професійної 
підготовки 
міжнародно-
правового 
спрямування у закладі 
вищої освіти. 
Удосконалення 
професійної 
компетентності 
викладача юридичних 
дисциплін : матеріали 
всеукраїнського 
науково-педагогічного 
підвищення 
кваліфікації з 



юридичних наук, 15 
листопада – 26 грудня 
2021 року. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. С. 
214-218;
Трескін Д.О. Гейтспіч 
як форма 
дискримінації: 
питання визначення. 
Матеріали круглого 
столу «Мова як форма 
реалізації 
особистості» (18 
листопада 2021 року, 
Вищий навчальний 
приватний заклад 
«Дніпровський 
гуманітарний 
університет»): збірник 
тез. Дніпро: ВНПЗ 
«ДГУ», 2021. С. 97-99;
Трескін Д.О. 
Імплементація 
директив 
Європейського Союзу 
щодо забезпечення 
рівності та протидії 
дискримінації у 
національне 
законодавство 
держав-членкинь. 
Забезпечення 
правопорядку та 
протидії злочинності в 
Україні та у світі: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення: матер. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 17 
черв. 2022 р.). Дніпро 
: ВНПЗ 
«Дніпровський 
гуманітарний 
університет». С. 39-42.
Кириченко В.М., 
Трескін Д.О. Основні 
поняття теорії 
держави. Теорія 
правовідносин. 
Правознавство 
[Електронний ресурс]: 
навч. посібник для 
здобувачів вищої 
освіти неюридичних 
спеціальностей / кол. 
авт.; за заг. ред. к.ю.н., 
доц. Т.М. Лежнєвої. 
Дніпро: ВНПЗ 
«Дніпровський 
гуманітарний 
університет», 2021. С. 
5 42.

48458 Торяник 
Володимир 
Миколайови
ч

професор, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Вищий 
навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2022, 

спеціальність: 
241 Готельно-

ресторанна 
справа, 
Диплом 

спеціаліста, 

15 Туризмологія Дніпропетровський 
державний 
університет, 1989, 
«виробництво 
літальних апаратів», 
«інженер-механік з 
виробництва 
літальних апаратів»;
Дніпропетровський 
державний 
університет,1998, 
«правознавство», 
«юрист»;
Дніпропетровський 
національний 
університет, 2001, 
«державна служба», 



Вищий 
навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
053 

Психологія, 
Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
242 Туризм, 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
150101 

Державна 
служба, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001188, 

виданий 
26.09.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035448, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036463, 
виданий 

21.11.2013, 
Атестат 

професора AП 
000596, 
виданий 

18.12.2018

«магістр з державного 
управління»;
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2017, 
«психологія», 
«психолог»;
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2020, 
«туризм», «магістр з 
туризму»;
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2022, 
«готельно-ресторанна 
справа», «бакалавр з 
готельно-ресторанної 
справи».
Доктор політичних 
наук, 23.00.02 - 
політичні інститути та 
процеси, «Політичний 
консумеризм у 
сучасному 
політичному процесі» 
(ДД № 001188, 
26.09.2012, МОНМС 
України).
Професор кафедри 
загальноправових 
дисциплін 
(Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет, атестат 
професора АП № 
000596 від 18.10.2018 
р.).
Стажування: Вища 
школа соціальних та 
економічних наук, м. 
Пржеворськ (Польща) 
за програмою 
«Сучасні методи 
навчання в економіці 
на освітньому ринку 
ЄС», сертифікат 
№IFC-
WSSGwk/wssg/2017-11 
від 25.10.2017 р., 108 
годин); 
Підвищення 
кваліфікації: 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму 14.10-
15.11.2019р., довідка 
№21/199 від 
28.11.2019 р., 90 
годин).
Торяник В.М., Третяк 
О.А., Міхейченко М.А., 
Нікулін А. Економічна 
публічна сфера: 
теоретичне 
обґрунтування та 
структурна будова. - 
Econimik annals – XXI. 
К.: Інститут суспільної 
трансформації, 2018. 
Vol. 169 (1-2). С. 319-
325 (Scopus);
Toryanyk V., 
Dzhyndzhoian V., 
Namliyev Y. 
Competitiveness of 
Ukrainian Export-
Oriented Fields. Baltic 



Journal of Economic 
Studies. 2018. Vol. 3. 
Issue 4. P. 319–324. 
(Web of Science);
Торяник В.М., Третяк 
О.А., Негодченко В.О., 
Цап О. Економічна 
політика та 
економічні експерти в 
країнах Центральної 
та Східної Європи: 
шляхи взаємодії. - 
Econimik annals – XXI. 
– К.: Інститут 
суспільної 
трансформації, 2019. – 
Vol. 175 (1-2). – С. 10-
17. (Scopus);
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В., 
Приз О.В. 
Інноваційно-
інвестиційні тренди у 
міжнародному бізнесі. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. №22. 
С. 5-9;
Торяник В.М. Система 
законодавства 
України про туризм: 
сутність, ґенеза, етапи 
становлення. Право та 
суспільство. 
Дніпропетровськ, 
2017. Випуск 2. С. 35-
39;
Джинджоян В.В., 
Торяник В.М., Приз 
О.В. 
Трансформаційно-
безпекові аспекти 
розвитку світової 
економіки. Ефективна 
економіка. 2019. №12.
Publik administration 
procedure in countries 
of the Europe Union: 
challenges of III 
Millennium. 
монографія, - Lublin, 
Poland: 2018. 327С.
Макушев П.В., 
Торяник В.М. Правове 
регулювання 
туристичної 
діяльності. 
Навчальний посібник. 
Дніпропетровськ: 
ДГУ. 2016. 255 С.
Конопелькін О.А., 
Торяник В.М. Реклама 
та PR у сфері туризму. 
навчальний посібник. 
Дніпропетровськ: 
ДГУ. 2016. 193 С.
Пєтков В.П., Торяник 
В.М. Менеджмент у 
державному 
управлінні: 
навчальний посібник. 
Дніпро: 
Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет, 2017. 401 
с.
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В. 
Безпека туризму: 
навчальний посібник. 
Дніпро: «Інновація». 
2018. 283 С.



Торяник В.М., 
Джинджоян В.В., 
Піхун Н.А. Реклама та 
PR у сфері туризму: 
підручник. Д.: 
«Інновація», 2018. 
320 с.;
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В. 
Механізм державного 
управління 
туристичною галуззю 
в Україні 
(ліцензування, 
сертифікація, 
стандартизація). 
Словник-довідник: 
навч. посіб. Д. : ВНПЗ 
«ДГУ», 2020. 182 с.
Торяник В.М., Сардак 
С.Е., Джинджоян В.В. 
Туризмологія: 
піручник. Д: 
«Інновація», 2022. 
306 с.
Торяник В.М., 
Анпілогова А.О. 
Концепції 
туристичного бренду 
та туристичного 
ребрендингу в 
сучасній індустрії 
туризму в Україні. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
туризму та 
гостинності в умовах 
міжнародної 
економічної 
інтеграції», (Дніпро, 
27 травня 2022 р.), 
ДГУ. С. 211-213;
Торяник В.М. 
Механізм формування 
зовнішньо-
туристичного іміджу 
держави та його 
ключові показники. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Інноваційні рішення 
в економіці, бізнесі, 
суспільних 
комунікаціях та 
міжнародних 
відносинах» (Дніпро, 
16.04.2021), 
Університет митної 
справи та фінансів. С. 
759-762;
Торяник В.М., Фоміна 
А.О. Екологічна 
безпека в туризмі. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Глобальні та 
регіональні аспекти 
розвитку туризму та 
гостинності» (Дніпро, 
22 травня 2020 р.). 
ДГУ. С. 35-38.

381411 Алфьорова доцент, Навчально- Диплом 18 Інтелектуальна Повна вища 



Тетяна 
Миколаївна

Суміщення науковий 
інститут

кандидата наук 
ДK 026785, 

виданий 
26.02.2015, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

046052, 
виданий 

25.02.2016

власність юридична освіта 
(Юридична академія 
МВС України, 2002 р. 
Правознавство, 
спеціаліст; Юридична 
академія МВС 
України, 2003 р. 
Правоохоронна 
діяльність, магістр); 
канд. юрид. наук за 
спеціальністю 
12.00.07 - 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право.; доцент 
кафедри цивільно-
правових дисциплін; 
підвищення 
кваліфікації за 
відповідними 
тематичними 
напрямами (семінар-
тренінг 
«Євроорієнтований 
підхід у викладанні 
спеціальних 
юридичних дисциплін 
в умовах прийняття 
нових стандартів 
вищої правничої 
освіти» (10 жовтня 
2020 р.); Міжнародне 
стажування за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«ФАНДРЕЙЗИНГ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОЄКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДОСВІД» (24.04.2021 - 
30.05.2021, Польща – 
Україна, сертифікат 
SZFL-000004 (180 
год.); наукові та 
навчальні публікації 
за тематичною 
спрямованістю 
дисципліни 
(Алфьорова Т.М. 
Цивільне право. 
Правознавство: 
навчальний посібник. 
За заг. ред. С.В. 
Пєткова. Дніпро: 
Університет імені 
Альфреда Нобеля. 
2020. 339 с.); 
Алфьорова Т.М. 
Майнові та немайнові 
корпоративні права 
учасника 
господарського 
товариства в Україні. 
Право і суспільство. 
2020. №6-2. Ч.1. С.90-
94; Алфьорова Т.М., 
Ткаченко П.І. Поняття 
та ознаки комерційної 
таємниці. Актуальні 
проблеми права : 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (8 
жовтня 2021 р.). 
Верхньодніпровськ: 
Верхньодніпровський 



коледж Дніпровського 
державного аграрно-
економічного 
університету, 2021. 59 
с. С.32-36; Практикум 
з господарського 
права та процесу: 
навчальний посібник 
[для здoбувaчiв вищoї 
ocвiти] / кoл. aвт.; 
Днiпpo: 
Днiпpoпeтpoвcький 
дepжaвний 
унiвepcитeт 
внутpiшнiх cпpaв, 
2021. 521 с.(Алфьорова 
Т.М. – Т. 10-11); 
Правознавство 
[Електронний ресурс]: 
навч. посібник для 
здобувачів вищої 
освіти неюридичних 
спеціальностей / кол. 
авт.; за заг. ред. к.ю.н., 
доц. Т.М. Лежнєвої. 
Дніпро: ВНПЗ 
«Дніпровський 
гуманітарний 
університет», 2021. 
185 с.; 90. Alforova 
T.M., Koba M.M., 
Lehka O.V., Kuchuk 
A.M. (2022). Right to 
Freedom of Expression 
v. Reputation 
Protection (Based on 
ECtHR Practice 
Materials). The Age of 
Human Rights Journal, 
(18), 311–330. 
https://doi.org/10.1756
1/tahrj.v18.6527 
(Scopus).

397221 Підвисоцька 
Галина 
Володимирів
на

викладач, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут

26 Академічна 
іноземна мова

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1994 р., 
спеціальність 
«Філологія», 
кваліфікація 
«філолог-германіст, 
викладач англійської 
мови і літератури». 
Диплом спеціаліста 
КЛ № 007787 від 
21.06.1994.
Стажування: за 
програмою «Сучасні 
методики викладання 
іноземних мов», 
Національний 
технічний університет 
«Дніпровська 
політехніка», кафедра 
перекладу, довідка № 
1/23 -546, від 29.12 
2018.
Кирпита Т.В., 
Підвисоцька Г.В., 
Сибір А.В., 
Cоболевська О.С. 
English for the Students 
of Ecology: 
навчальний посібник 
з іноземної мови для 
студентів 
спеціальностей 101. 
Екологія та 183. 
Технологія захисту 
навколишнього 
середовища 
(бакалаврський 



рівень). Дніпро 
НМетАУ, 2020. 47 с.
Kyrpyta T., Pidvysotska 
H. Critical thinking 
development in foreign 
language classes at a 
technical higher 
educational institution. 
Матеріали Міжн. 
наук.-практ. 
конференції 
«Інноваційні 
технології в науці та 
освіті. Європейський 
досвід». Дніпро-
Амстердам, 2019. C. 
66-71.
Г.В.Підвисоцька, 
І.П.Нікітіна. Робоча 
програма, методичні 
вказівки та 
індивідуальні 
завдання до вивчення 
дисципліни «Іноземна 
мова професійного 
спілкування» для 
студентів 
спеціальності 051 
міжнародна 
економіка. Дніпро 
НМетАУ, 2019. 35 с.
Нікітіна І.П. , 
Підвисоцька Г.В., 
Кирпита Т. В., Летуча 
О.В. English For 
International 
Economics: 
навчальний посібник. 
Дніпро: НМетАУ, 
2021. 43 с.

48458 Торяник 
Володимир 
Миколайови
ч

професор, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
бакалавра, 

Вищий 
навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2022, 

спеціальність: 
241 Готельно-

ресторанна 
справа, 
Диплом 

спеціаліста, 
Вищий 

навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
053 

Психологія, 
Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
приватний 

заклад 
"Дніпровський 
гуманітарний 
університет", 

рік закінчення: 
2020, 

15 Управління 
якістю 
туристичних 
послуг

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1989, 
«виробництво 
літальних апаратів», 
«інженер-механік з 
виробництва 
літальних апаратів»;
Дніпропетровський 
державний 
університет,1998, 
«правознавство», 
«юрист»;
Дніпропетровський 
національний 
університет, 2001, 
«державна служба», 
«магістр з державного 
управління»;
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2017, 
«психологія», 
«психолог»;
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2020, 
«туризм», «магістр з 
туризму»;
Дніпровський 
гуманітарний 
університет, 2022, 
«готельно-ресторанна 
справа», «бакалавр з 
готельно-ресторанної 
справи».
Доктор політичних 
наук, 23.00.02 - 
політичні інститути та 
процеси, «Політичний 



спеціальність: 
242 Туризм, 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
150101 

Державна 
служба, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001188, 

виданий 
26.09.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035448, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036463, 
виданий 

21.11.2013, 
Атестат 

професора AП 
000596, 
виданий 

18.12.2018

консумеризм у 
сучасному 
політичному процесі» 
(ДД № 001188, 
26.09.2012, МОНМС 
України).
Професор кафедри 
загальноправових 
дисциплін 
(Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет, атестат 
професора АП № 
000596 від 18.10.2018 
р.).
Стажування: Вища 
школа соціальних та 
економічних наук, м. 
Пржеворськ (Польща) 
за програмою 
«Сучасні методи 
навчання в економіці 
на освітньому ринку 
ЄС», сертифікат 
№IFC-
WSSGwk/wssg/2017-11 
від 25.10.2017 р., 108 
годин); 
Підвищення 
кваліфікації: 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму 14.10-
15.11.2019р., довідка 
№21/199 від 
28.11.2019 р., 90 
годин).
Торяник В.М., Третяк 
О.А., Міхейченко М.А., 
Нікулін А. Економічна 
публічна сфера: 
теоретичне 
обґрунтування та 
структурна будова. - 
Econimik annals – XXI. 
К.: Інститут суспільної 
трансформації, 2018. 
Vol. 169 (1-2). С. 319-
325 (Scopus);
Toryanyk V., 
Dzhyndzhoian V., 
Namliyev Y. 
Competitiveness of 
Ukrainian Export-
Oriented Fields. Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2018. Vol. 3. 
Issue 4. P. 319–324. 
(Web of Science);
Торяник В.М., Третяк 
О.А., Негодченко В.О., 
Цап О. Економічна 
політика та 
економічні експерти в 
країнах Центральної 
та Східної Європи: 
шляхи взаємодії. - 
Econimik annals – XXI. 
– К.: Інститут 
суспільної 
трансформації, 2019. – 
Vol. 175 (1-2). – С. 10-
17. (Scopus);
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В., 
Приз О.В. 
Інноваційно-
інвестиційні тренди у 



міжнародному бізнесі. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019 №22. 
С. 5-9;
Торяник В.М. Система 
законодавства 
України про туризм: 
сутність, ґенеза, етапи 
становлення. Право та 
суспільство. 
Дніпропетровськ, 
2017.-Випуск 2. С. 35-
39;
Джинджоян В.В., 
Торяник В.М., Приз 
О.В. 
Трансформаційно-
безпекові аспекти 
розвитку світової 
економіки. Ефективна 
економіка. 2019. №12.
Publik administration 
procedure in countries 
of the Europe Union: 
challenges of III 
Millennium. 
монографія, - Lublin, 
Poland: - 2018. – 327С.
Макушев П.В., 
Торяник В.М. Правове 
регулювання 
туристичної 
діяльності. 
Навчальний посібник. 
Дніпропетровськ: 
ДГУ. 2016. 255 С.
Конопелькін О.А., 
Торяник В.М. Реклама 
та PR у сфері туризму. 
навчальний посібник. 
Дніпропетровськ: 
ДГУ. 2016. 193 С.
Пєтков В.П., Торяник 
В.М. Менеджмент у 
державному 
управлінні: 
навчальний посібник. 
Дніпро: 
Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет, 2017. 401 
с.
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В. 
Безпека туризму: 
навчальний посібник. 
Дніпро: «Інновація». 
2018. 283 С.
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В., 
Піхун Н.А. Реклама та 
PR у сфері туризму: 
підручник. Д.: 
«Інновація», 2018. 
320 с.;
Торяник В.М., 
Джинджоян В.В. 
Механізм державного 
управління 
туристичною галуззю 
в Україні 
(ліцензування, 
сертифікація, 
стандартизація). 
Словник-довідник: 
навч. посіб. Д. : ВНПЗ 
«ДГУ», 2020. 182 с.
Торяник В.М., Сардак 
С.Е., Джинджоян 
В.В.Туризмологія: 
піручник. Д: 



«Інновація», 2022. 
306 с.
Торяник В.М., 
Хрідочкін А.В., 
Джинджоян В.В. 
Екскурсологія: 
піручник. Д: «ДГУ», 
2022. 370 с.
Торяник В. М. 
Концепції 
туристичного бренду 
та туристичного 
ребрендингу в 
сучасній індустрії 
туризму в Україні. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
туризму та 
гостинності в умовах 
міжнародної 
економічної 
інтеграції», Дніпро, 27 
травня 2022 р.;
Торяник В.М. 
Механізм формування 
зовнішньо-
туристичного іміджу 
держави та його 
ключові показники. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Інноваційні рішення 
в економіці, бізнесі, 
суспільних 
комунікаціях та 
міжнародних 
відносинах» (Дніпро, 
16.04.2021), 
Університет митної 
справи та фінансів. С. 
759-762;
Торяник В.М., Фоміна 
А.О. Екологічна 
безпека в туризмі. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Глобальні та 
регіональні аспекти 
розвитку туризму та 
гостинності» (Дніпро, 
22.05.2020). ДГУ. С. 
35-38.

376623 Сазонець 
Ігор 
Леонідович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 001528, 

виданий 
13.12.2000, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014747, 
виданий 

25.09.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000552, 
виданий 

22.06.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 000021, 

виданий 
19.02.2004

28 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1985, 
«Економіка праці», 
«економіст», диплом 
спеціаліста.
Доктор економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 
«Організаційно-
економічний механізм 
функціонування 
акціонерних 
товариств» (ДД № 
001528, 13.12.2000, 
ВАК України). 



Професор кафедри 
економіки народного 
господарства (02ПР 
№ 000021, 19.02.2004, 
МОН України).
Підвищення 
кваліфікації: 
University of finance, 
business and 
entrepreneurship, 
сертифікат, програма 
«European experience 
in training specialist in 
public administration 
and local self-
government», № 
BG/VUZF/613-2020, 
02.03.-02.06.2020 р., 6 
кредитів;
Стажування: 
Міжнародний 
інститут інновацій, 
Варшава, Польща, 150 
год., 6 місяців, 2016 р. 
Сертифікат № 170;
Стажування: Інститут 
післядипломної освіти 
НУВГП (Свідоцтво 12-
СПК № 995131, 
дисципліни (теми): 
«Управління 
персоналом», 
«Управління 
соціальним 
розвитком», 
«Університетська 
освіта», «Соціальна 
відповідальність»).
Досвід організації 
науково-дослідної 
роботи як керівника, 
відповідального 
виконавця, виконавця 
(теми, №№ 
державної реєстрації 
0118U001641, 
0112U005326, 
0114U006433, 
0114U006433, 
0118U001641); 
Наукові публікації за 
тематичною 
спрямованістю 
навчальної 
дисципліни та в 
суміжних тематичних 
сферах: 
Igor Sazonets, Lesia 
Melnyk, Ruslan 
Pushko, Tetiana 
Gavrilko, Oksana 
Krochak, Tetiana 
Mishustina, Valentyna 
Shevchenko. Features 
of monetary policy 
implementation in 
Ukraine. International 
Journal of Advanced 
Science and 
Technology, 2020. 
Volume 7, Issue 2, рр. 
814-819. (Scopus);
Sazonets, I.L., Hanin, 
I.G., Ryabokon, M.V., 
Pikalov, Y.V. Efficiency 
of digital public 
administration system 
in the course of 
implementing the 
innovative potential of 
national economy. 



Journal of Social 
Sciences Research. 
2018, Special Issue 5, 
рр. 542-548 (Scopus);
Sazonets, I.L., Pokul, 
O.V. Management 
system improvement 
for rational use of water 
resources by enterprises 
in Ukraine. Actual 
Problems of Economics, 
2016, Issue 179, рр. 
241-245. (Scopus);
Сазонець І.Л., Саленко 
А.С. Знання та 
інновації як 
визначальні 
детермінанти 
формування та 
розвитку 
постіндустріального 
суспільства. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 11. 
С. 5–10. 
Сазонець І.Л., Саленко 
А. С. Соціальні 
детермінанти 
постіндустріальної 
економіки в 
глобальному 
ландшафті економіки 
знань М. Полякова. 
Економіка та держава. 
2021. № 7. С. 4–9.
Поляков М.В., Ханіна 
О.І., Сазонець І.Л. 
Державна підтримка 
пріоритетних сфер 
науково-
технологічного 
розвитку: космічна 
галузь, IT- сфера та 
медицина. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 11. 
– URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=2371
Сазонець І.Л. 
Постіндустріальний 
перехід та еволюція 
корпоративного 
високотехнологічного 
підприємництва. 
Вісник НУВГП. 
Економічні науки : зб. 
наук. праць. 2018. 
Вип. 2(82). С. 212-220.
Сазонець І.Л., 
Вівсянник О.М. 
Наукова спадщина 
Анрі де Сен-Сімона на 
етапі становлення 
інституалізму як 
методологічного 
інструменту науки про 
державне управління. 
Стратегія і тактика 
державного 
управління : зб. наук. 
праць. 2019. Вип. 3-4. 
С. 14-25.
Сазонець І.Л., 
Джинджоян В.В. 
Економічна 
антропологія в системі 
методологій 
дослідження 
соціальних процесів. 



Вісник НУВГП. 
Економічні науки : зб. 
наук. праць. 2019. 
Вип. 3(87). С. 83-102.
Сазонець І. Л. 
Інноваційні методи 
управління діяльністю 
підприємств в умовах 
інформаційної 
економіки. Економіка 
та держава. 2018. № 
5. С. 10–13.
Сазонець І.Л., Саленко 
А.С. Детермінанти 
лібералізації 
високотехнологічного 
підприємництва в 
умовах 
постіндустріального 
переходу. Монографія 
: Рівне : Волин. 
обереги, 2019. 185 с.
Сазонець І.Л., Ходак 
О.В. Значення 
санаторно-курортних 
підприємств в 
державній політиці 
розвитку туризму: 
Тези Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту», 12 
травня 2021 р., м. 
Луцьк). С. 151-153;
Сазонець І.Л., Ханіна 
Л.І. Корпоративний 
контекст реалізації 
співпраці держави та 
бізнесу в сфері 
охорони здоров’я: 
Тези Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту», (12 
травня 2021 р., м. 
Луцьк). С. 133-135;
Сазонець І.Л., 
Вівсянник О.М. 
Сінергія дослідження 
системи управління 
охороною здоров’я та 
діяльності 
міжнародних 
організацій: Тези 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту», (12 
травня 2021 р., м. 
Луцьк). С. 114-116;
Сазонець І.Л., Турко В. 
Тенденції попиту на 
туристичні послуги та 
відновлення 
туристичної галузі в 
умовах боротьби з 
пандемією COVID-19: 
Тези Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Теорія 
та практика 
менеджменту», (12 
травня 2021 р., м. 
Луцьк). С. 127-128;
Сазонець І.Л., Турко В. 
Зростання ролі 
дистанційної освіти в 
підготовці фахівців з 



туризму під час 
пандемії COVID-19: 
Тези ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
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ого та безпечного 
простору України 
(модернізація, 
інновації, розвиток)», 
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Переяслав-
Хмельницький) – URL 
: 
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Сазонець І.Л., Ходак 
О.В. Соціальне 
значення та місце 
санаторно-курортних 
підприємств в 
державній політиці 
розвитку туризму. 
Стратегія і тактика 
державного 
управління. 2020. № 
3-4. С. 18 – 23;
Сазонец И. Л., 
Джинджоян В. В. 
Приоритеты развития 
туристических 
компаний и их 
социальной 
деятельности. 
Středoevropský věstník 
provědu a výzkum. 
2020. № 1 (62). С. 64–
72.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 

Академічна іноземна 
мова

Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 
тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік; 
екзамен; інші види 
індивідуальних та групових 
завдань.



професійних 
проблем, 
презентації 
результатів 
досліджень та 
проєктів у сфері 
туризму і 
рекреації.
Використовувати 
комунікативні 
навички і 
технології, 
ініціювати 
запровадження 
методів 
комунікативного 
менеджменту в 
практику 
діяльності 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу.

Спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки, 
критичне 
осмислення 
проблем у сфері 
туризму та 
рекреації і на межі 
галузей знань. 
Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації. 
Проводити аналіз 
геопросторової 
організації 
туристичного 
процесу, 
проєктувати його 
стратегічний 
розвиток на 
засадах сталості.
Здійснювати 
комплексний аналіз 
і оцінювання 
функціонування 
туристичного 
ринку різних 
ієрархічних рівнів, 
прогнозувати 
тенденції його 
розвитку. 
Управляти 
процесами в 
суб’єктах індустрії 
туризму та 
рекреації на різних 
ієрархічних рівнях, 
які є складними, 
непередбачуваними 
і потребують 
нових 
стратегічних 
підходів.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, самостійна та 
індивідуальна робота.

Поточне опитування; 
тестування; презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
ведення конспекту; 
вирішення практичних 
завдань, складання та 
вирішення кросвордів, 
оцінювання результатів 
комплексно-практичного 
індивідуального завдання; 
студентські презентації та 
виступи на науково-
практичних заходах; залік.

Спеціалізовані 
концептуальні 

Охорона праці в галузі 
та цивільний захист

Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 



знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки, 
критичне 
осмислення 
проблем у сфері 
туризму та 
рекреації і на межі 
галузей знань.

організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік; 
екзамен; інші види 
індивідуальних та групових 
завдань.

Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Управляти 
процесами в 
суб’єктах індустрії 
туризму та 
рекреації на різних 
ієрархічних рівнях, 
які є складними, 
непередбачуваними 
і потребують 
нових 
стратегічних 
підходів.
Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
професійних 
проблем, 
презентації 
результатів 
досліджень та 
проєктів у сфері 
туризму і 
рекреації.

Інтелектуальна 
власність

Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 
тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік; 
екзамен; інші види 
індивідуальних та групових 
завдань.

Спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки, 
критичне 
осмислення 
проблем у сфері 
туризму та 
рекреації і на межі 
галузей знань.
Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Проводити аналіз 
геопросторової 

Туризмологія Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 
тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; екзамен; 
інші види індивідуальних та 
групових завдань.



організації 
туристичного 
процесу, 
проєктувати його 
стратегічний 
розвиток на 
засадах сталості.

Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Управляти 
процесами в 
суб’єктах індустрії 
туризму та 
рекреації на різних 
ієрархічних рівнях, 
які є складними, 
непередбачуваними 
і потребують 
нових 
стратегічних 
підходів.
Розробляти та 
реалізовувати 
проєкти у сфері 
туризму та 
рекреації на 
засадах 
економічної, 
соціальної і 
екологічної 
ефективності.
Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
професійних 
проблем, 
презентації 
результатів 
досліджень та 
проєктів у сфері 
туризму і 
рекреації.

Міжнародне право Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 
тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік; 
екзамен; інші види 
індивідуальних та групових 
завдань.

Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Проводити аналіз 
геопросторової 
організації 
туристичного 
процесу, 
проєктувати його 
стратегічний 
розвиток на 
засадах сталості.

Екскурсологія Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 
тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік; 
інші види індивідуальних та 
групових завдань.



Здійснювати 
комплексний аналіз 
і оцінювання 
функціонування 
туристичного 
ринку різних 
ієрархічних рівнів, 
прогнозувати 
тенденції його 
розвитку.
Аналізувати та 
оцінювати 
діяльність 
суб’єктів 
туристичного 
ринку, планувати 
результати їх 
стратегічного 
розвитку.
Організовувати 
співпрацю зі 
стейкголдерами, 
формувати 
механізми взаємодії 
суб’єктів 
туристичного 
ринку з 
урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності.

Управління якістю 
туристичних послуг

Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Усне опитування; письмові 
контрольні експрес-роботи; 
тестовий контроль 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; оцінювання 
завдання, які передбачають 
опрацювання навчальної, 
нормативної, наукової та 
лексикографічної 
літератури; студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; залік; 
інші види індивідуальних та 
групових завдань.

Здійснювати 
комплексний аналіз 
і оцінювання 
функціонування 
туристичного 
ринку різних 
ієрархічних рівнів, 
прогнозувати 
тенденції його 
розвитку.
Розробляти та 
реалізовувати 
проєкти у сфері 
туризму та 
рекреації на 
засадах 
економічної, 
соціальної і 
екологічної 
ефективності.
Приймати 
ефективні рішення 
у сфері туризму та 
рекреації щодо 
розв’язання 
широкого кола 
проблем, зокрема 
безпеки і якості 
туристичного 
обслуговування.
Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
професійних 
проблем, 
презентації 
результатів 
досліджень та 
проєктів у сфері 
туризму і 
рекреації.

Міжнародний туризм Пояснення, бесіда, лекція, 
ілюстрація, самостійна та 
індивідуальна робота, 
курсова робота тощо.

Поточне опитування; 
тестування; презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
ведення конспекту; 
вирішення практичних 
завдань, складання та 
вирішення кросвордів, 
оцінювання результатів 
комплексно-практичного 
індивідуального завдання; 
студентські презентації та 
виступи на науково-
практичних заходах; 
екзамен.

Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 

Інноваційні технології 
в туризмі

Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 

Поточне опитування; 
тестування; презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 



для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Застосовувати 
сучасні цифрові 
технології, методи 
та інструменти 
дослідницької та 
інноваційної 
діяльності для 
розв’язання 
складних задач у 
сфері туризму та 
рекреації.
Ініціювати 
інноваційні 
комплексні 
проекти, 
проявляти 
лідерство під час їх 
реалізації.
Використовувати 
комунікативні 
навички і 
технології, 
ініціювати 
запровадження 
методів 
комунікативного 
менеджменту в 
практику 
діяльності 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу.

організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

ведення конспекту; 
вирішення практичних 
завдань, складання та 
вирішення кросвордів, 
оцінювання результатів 
комплексно-практичного 
індивідуального завдання; 
студентські презентації та 
виступи на науково-
практичних заходах; залік.

Здійснювати 
комплексний аналіз 
і оцінювання 
функціонування 
туристичного 
ринку різних 
ієрархічних рівнів, 
прогнозувати 
тенденції його 
розвитку.
Організовувати 
співпрацю зі 
стейкголдерами, 
формувати 
механізми взаємодії 
суб’єктів 
туристичного 
ринку з 
урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності.
Ініціювати 
інноваційні 
комплексні 
проекти, 
проявляти 
лідерство під час їх 
реалізації.
Використовувати 
комунікативні 
навички і 
технології, 
ініціювати 
запровадження 
методів 
комунікативного 
менеджменту в 
практику 
діяльності 

Управління проєктами 
та ризиками в туризмі

Методи контролю: 
демонстрація, пояснення, 
організація пошуку, 
організація тренування, 
організація спілкування.
Методи самоконтролю: 
ознайомлення, осмислення, 
вирішення проблем, 
виконання вправ, розвиток 
умінь і навичок.

Поточне опитування; 
тестування; презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
ведення конспекту; 
вирішення практичних 
завдань, складання та 
вирішення кросвордів, 
оцінювання результатів 
комплексно-практичного 
індивідуального завдання; 
студентські презентації та 
виступи на науково-
практичних заходах; залік, 
екзамен.



суб’єктів 
туристичного 
бізнесу.

Спеціалізовані 
уміння/навички 
розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур 
у сфері туризму і 
рекреації.
Застосовувати 
сучасні цифрові 
технології, методи 
та інструменти 
дослідницької та 
інноваційної 
діяльності для 
розв’язання 
складних задач у 
сфері туризму та 
рекреації.
Організовувати 
співпрацю зі 
стейкголдерами, 
формувати 
механізми взаємодії 
суб’єктів 
туристичного 
ринку з 
урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності.
Управляти 
процесами в 
суб’єктах індустрії 
туризму та 
рекреації на різних 
ієрархічних рівнях, 
які є складними, 
непередбачуваними 
і потребують 
нових 
стратегічних 
підходів.
Розробляти та 
реалізовувати 
проєкти у сфері 
туризму та 
рекреації на 
засадах 
економічної, 
соціальної і 
екологічної 
ефективності.
Приймати 
ефективні рішення 
у сфері туризму та 
рекреації щодо 
розв’язання 
широкого кола 
проблем, зокрема 
безпеки і якості 
туристичного 
обслуговування.
Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
професійних 
проблем, 

Переддипломна 
практика

Навчання через дію, 
консультування.

Рецензування звіту, захист 
звіту про проходження 
практики.



презентації 
результатів 
досліджень та 
проєктів у сфері 
туризму і 
рекреації.

Спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки, 
критичне 
осмислення 
проблем у сфері 
туризму та 
рекреації і на межі 
галузей знань.
Застосовувати 
сучасні цифрові 
технології, методи 
та інструменти 
дослідницької та 
інноваційної 
діяльності для 
розв’язання 
складних задач у 
сфері туризму та 
рекреації.
Проводити аналіз 
геопросторової 
організації 
туристичного 
процесу, 
проєктувати його 
стратегічний 
розвиток на 
засадах сталості.
Здійснювати 
комплексний аналіз 
і оцінювання 
функціонування 
туристичного 
ринку різних 
ієрархічних рівнів, 
прогнозувати 
тенденції його 
розвитку.
Організовувати 
співпрацю зі 
стейкголдерами, 
формувати 
механізми взаємодії 
суб’єктів 
туристичного 
ринку з 
урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності.
Управляти 
процесами в 
суб’єктах індустрії 
туризму та 
рекреації на різних 
ієрархічних рівнях, 
які є складними, 
непередбачуваними 
і потребують 
нових 
стратегічних 
підходів.
Розробляти та 
реалізовувати 
проєкти у сфері 
туризму та 
рекреації на 
засадах 
економічної, 
соціальної і 
екологічної 

Кваліфікаційна робота Керівництво та 
консультування.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.



ефективності.
 


