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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти з професії 4221  «Агент з організації туризму», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 р. № 1465 на 

модульно-предметному підході. 

 

Розробники 

Авраменко О.О. – директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва», викладач охорони праці 

Маленко О.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва», викладач основ 

галузевої економіки 

Єресько Е.Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач 

предметів професійної підготовки ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва», викладач спеціальних дисциплін 

Руденко Є.О. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Цимбрович П.М. - майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Петренко Т.Р. - майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Симончук К.А. – викладач англійської мови ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м.Києва» 

Бойко О.В. – викладач інформаційних технологій ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Гайдамаченко Л.Т. – викладач основ правових знань ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

ІІ. Пояснювальна записка 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Освітня программа охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів 

(навчальних предметів), які входять до складу професії: «Агент з організації 

туризму». 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний 

набір компетенцій, необхідних для засвоєння учнями протягом його вивчення. 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями 

програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу. Програмою не обмежується використання 

викладачем різних видів апаратного та программного забезпечення за умови 

відповідності його вимогам чинного законодавства, нормативних документів та 

даної Програми. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем.   

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є 

практична діяльність учнів на кожному уроці. 

Обладнання навчального приміщення (кабінету) має відповідати 

вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо). 

Перелік основних засобів навчання  

№ 

з/п 

Найменування 

 

Кількість на групу 15 осіб 

Для інд.  Для гупи  

1.  Комп’ютери  1 15 

2.  Мультимедійний проектор  1 

3.  Копіювальний апарат  3 

4.  Сканер  1 

5.  Телефон  1 

6.  Принтер  3 

7.  Веб-камера  1 

8.  Факсимільний апарат  1 

9.  Калькулятори 1 15 

10.  Wi-Fi роутер  1 

 

 

 

 



   

ІІІ. Загальна характеристика 

Професія Код назва професії або технологічно суміжних професій 
4221 «Агент з організації туризму» 

Рівні кваліфікації Агент з організації туризму 

Ступінь навчання ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Вид професійної 
підготовки 

 Первинна професійна підготовка  

 

Форма навчання Денна 

Квалiфiкацiя в 
диплoмi 

 Агент з організації туризму 

Вимоги до рiвня 
ociб, якi можуть 
розпочати 
навчання за цією 
програмою 

Базова загальна середня освіта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ІV.Перелік компетентностей 
 

Позна-

чення 

Найменування 

компетентності 

та навчального 

модуля 

Професійні 

компетент- 

ності 

Назва 

освітнього 

компоненту 

(навчального 

предмету) 

Зміст професійних компетентностей Кіль- 

кість 

годин 

Кон- 

суль- 

тації 

Загальнопрофесійна підготовка – базовий блок 
ЗПК.1 Оволодіння 

основами 

правових знань в 
професійній 

діяльності 

 

 Основи 

правових знань 

в туристичній 
діяльності 

Знати: зміст найважливіших нормативно-правових актів 

конституційного, цивільного, трудового, кримінального та 

адміністративного права;  
основні права та обов’язки громадян;   

положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;  

діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; склад 
і ознаки правопорушення; принципи, підстави, цілі юридичної 

відповідальності. 

Уміти: оперативно орієнтуватися в реальних правових ситуаціях, 

складати відповідну документацію правового характеру щодо 

прав та свобод громадянина та щодо порушення конституційних 

обов’язків громадян 
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ЗПК.2 Оволодіння 
основами 

галузевої 

економіки та 

підприємництва 

 Основи 
галузевої 

економіки та 

підприємниц- 

тва 

Знати: основи підприємницької діяльності; структуру, 
сегментацію, основні аспекти та етапи створення туристичного 

підприємства; функції та структуру управління туристичних 

підприємств; класифікацію персоналу і принципи продуктивності 

праці в галузі; економічний зміст заробітної плати та форми 
стимулювання праці в туристичних підприємствах. 

Уміти: характеризувати основипі дприємницької діяльності; 

аналізувати структуру, сегментацію, основніаспекти та етапи 
створення туристичного підприємства; використовувати 

класифікацію персоналу та принципи продуктивності праці в 

галузі; розрізняти економічний зміст заробітної плати та форми 

стимулюванн япраці в туристичних підприємствах 
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ЗПК.3 Оволодіння 

основами 

інформаційних 
технологій в 

 Інформаційні 

технології в 

туризмі 

Знати:сутність понять «інформація», «інформаційнітехнології», 

«інформаційнісистеми», «комп’ютернісистемибронювання»; 

Системи інформаційного забезпечення; системи інформаційного 
обміну; основні мережеві сервіси; системи бронювання та 
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професійній 

діяльності 

резервування; основні прикладні програми пакету MicrosoftOffice; 

сучасні засоби оргтехніки. 
Уміти: здійснювати робочі операції з оргтехнікою туристичного 

офісу; оформляти документацію, зберігати і вилучати інформацію, 

опрацьовувати текстові й графічні документи: створювати та 

обробляти електроннітаблиці, здійснювати аналіз даних; 
Будувати графіки та діаграми за допомогою табличного процесора 

Microsoft Office Excel; створювати прості бази даних засобами 

MicrosoftOfficeAccess; працювати в мережіInternet, 
використовувати Інтернет-технології в туристичній діяльності; 

здійснювати бронювання та резервування готельних послуг; 

працювати з прийманням і відправленням електронних листів 

ЗПК.4 Оволодіння 
основами 

охорони праці, 

правил 
дорожнього руху, 

пожежної 

безпеки та 
першої 

домедичної 

допомоги 

потерпілим при 
нещасних 

випадках 

 

 Охорона праці 
та безпека 

життєдіяльно- 

сті 

Знати: основні вимоги державних нормативних актів та відомчих 
наказів з охорони праці; основи гігієни праці та виробничої 

санітарії; причини виникнення нещасних випадків і аварій на 

підприємствах, що призводять до травмування працівників, 
професійних захворювань та отруєнь;  правила дорожнього руху; 

правила і порядок виконання протипожежних заходів (причини 

виникнення пожежі та її стадії); основи надання  першої 
домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. 

Уміти: організовувати робоче місце відповідно  до вимог 

протипожежної безпеки; підтримувати робочімісця в межах вимог 

санітарних норм і гігієнипраці; надавати першу домедичну 
допомогу потерпілим від нещасних випадків, аварій та при 

отруєннях; користуватися первинними засобами пожежогасіння; 

забезпечувати чистоту й порядок у приміщеннях і на прилеглих до 
них територіях; контролювати дотримання робітниками 

підприємства, установи, організації (далі –  підприємство) трудової 

і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог 

виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту 

30 3 

ЗПК.5 Оволодіння 

основами 

професійної 
туристичної 

термінології 

 Технологія 

туристичного 

обслуговуван 
ня 

Знати: визначення понять: туризм, туристична діяльність, турист, 

екскурсант, тур; типи туризму (внутрішній, в’їзний, виїзний);  

види туризму; систему класифікації туризму за різними критеріями 
та ознаками; функції туризму; скорочення та абревіатури 

туристичного документообігу; історичні аспекти розвитку туризму;  

міжнародні та українські туристичні організації; основні 

законодавчі й нормативно-правовіакти у сфері туризму; 
туристично-географічну номенклатуру; поняття екопривабливості 
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турів; права та обов’язки туриста; види туристичних підприємств. 

Уміти: пояснити значення термінів, що вживаються в туристичній 
діяльності; розрізняти типи туризму та їх відмінність; 

характеризувати функції та систему класифікації туризму; 

застосовувати основні законодавчі й нормативно-правові акти у 

сфері туризму; використовувати скорочення та абревіатури 
туристичногод окументообігу; порівнювати види туристичних 

підприємств 

ЗПК.6 Оволодіння 

основами ділової 

іноземної мови 

 Ділова 

іноземна мова 

Знати: необхідні лексичніодиниці; структурні одиниці;  

граматичний матеріал у межах тематики; мовленнєві функції та 

засоби їх вираження; відомості та факти  (аспекти життєдіяльності) 
суспільства і культури країни, мова якої вивчається, у межах 

тематики ситуативного спілкування; основні відмінності діяльності 

туристичних підприємств; особливості писемних навичок для 
оформлення ділової документації; мовні особливості ділового 

спілкування, а також спілкування у мережі Інтернет. 

Уміти: висловлюватися відповідно до певної ситуації; описувати 
події і види діяльності, в яких бере участь;  розповідати, 

дотримуючись нормативного мовлення; висловлювати своє 

ставлення; порівнювати відмінності між сферою діяльності 

туристичних підприємств; застосовувати писемні навички та вміння 
для оформлення ділової документації; здійснювати ділове 

спілкування та спілкування через мережу Інтернет 

15  

ЗПК.7 Оволодіння 

основами 
обслуговування 

в сфері туризму 

 Основи 

обслуговуван 
ня в сфері 

туризму 

Знати: обов’язки агента з організації туризму; сутність поняття 

обслуговування  в  туристичній сфері;   специфіку туристичних 
ресурсів; типологію готельних підприємств; основи організації 

готельного господарства та туркомплексів; види підприємств 

харчування та їх категорії; структуру та види транспортного 
обслуговування; правила розробки туристичних маршрутів. 

Уміти: використовувати пропозиції туристичних підприємств; 

оцінювати специфіку туристичних ресурсів; порівнювати готельні 
підприємства та туркомплекси, види підприємств харчування та їх 

категорії, структуру та види транспортного обслуговування;  

застосовувати  правила розробки туристичних маршрутів; 

визначати попит на туристичні послуги 
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ЗПК.8 Оволодіння 

основами 
професійного 

етикету в роботі 

 Основи 

професійного 
етикету 

Знати: сутність понять «психологія», «етикет», «спілкування», 

«конфлікт», «імідж працівника», «етика та культура професійного 
спілкування»; моральні основи ділового спілкування; способи 

впливу на людей під час спілкування; моделі, стилі, стратегії, 

тактики спілкування; 

способи досягнення взаєморозуміння у діловому спілкуванні; 
правила підготовки та проведення ділових зустрічей; основи 

техніки ділового спілкування; вимоги до публічного виступу. 

Уміти:аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування; 
прймати оптимальні рішення для досягнення поставленої мети в 

діловому спілкуванні; розпізнавати типи конфліктних ситуацій 

(типи конфліктних людей), рівень моральності, що проявляється в 
діловому спілкуванні; обирати стратегії, тактики, моделі, стилі 

спілкування в залежності від обставин ділового спілкування; 

організовувати ділові зустрічі та прийоми; ефективно застосовувати 

етикетні вимоги в діловому спілкуванні; творчо застосовувати 
способи й засоби спілкуванняпід час індивідуальних бесід й 

колективних обговорень проблем, у виступах перед різними 

аудиторіями, на переговорах 
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Професійно-теоретична підготовка 
АОТ-1 Моніторинг 

туристичного 
ринку 

АОТ-

1.1Використ
ання 

нормативно-

правової 

бази для 
регулювання

туристичної 

діяльності 

Технологія 

туристичного 
обслуговуван 

ня 

 

Знати:законодавство України про туризм, нормативнi акти органів 

виконавчої влади в цiйгалузi, мiжнароднi договори i угоди щодо 
туризму, в яких бере участь Україна; основні положення 

Державних національних стандартів, наказів Департаменту туризму 

та курортівМіністерства економічного розвитку та торгівліУкраїни. 

Уміти: виконувати роботи, пов’язанi з реалiзацiєю комплексу 
туристичних послуг; бути представником суб’єкта туристичної 

дiяльностi i виступати від його iменi; дiяти вiдповiдно до 

законодавства України про туризм та інших нормативних актів 
органів виконавчої влади в цiйгалузi; працювати під керівництвом 

професiонала з туристичної дiяльності 

5  

АОТ-1.2 

Вивчення 
кон’юнктури

туристич-

ного ринку 

Географія 

туризму 

Знати: інформацію щодо напрямків туристичного ринку, попиту та 

пропозиції кожного з напрямів ринку, туристичних потоків, 
сезонність, клімат, особливості традицій та культури різних країн, 

географічне розміщення туристичних об’єктів та місць 

відпочинку.Уміти: використовувати в роботі відомості про  
вітчизняний та зарубіжний ринок туристичних послуг, робити 

аналіз змісту, вартості, особливостей послуг музеїв, транспортних 

      48  



  

підприємств; проводити маркетингові дослідження для визначення 

попиту та пропозиції на туристичні послуги. 

Основи 
обслуговуван 

ня в сфері 

туризму 

Знати: інформацію щодо типів та видів готелів, особливостей та 
специфіки надання послуг, правил розміщення в готелях, 

харчування, розважальних програм. 

Уміти:використовувати в роботі характеристики об’єктів 
туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей 

послуг готелів. 

      15  

АОТ-2 Формування 

туристичного 
пакета для 

організації 

подорожей 

АОТ- 2.1 

Розробка 
маршрутів, 

ведення 

розрахунків 
туристич 

ного 

підприємства 

Організація 

транспортних 
перевезень в 

туризмі 

Знати: інформацію щодо специфіки залізничного, автомобільного, 

морського, річкового, повітряного транспорту (вартість та процес 
надання послуг, способи оформлення та бронювання транспорту).  

Уміти: брати участь у розробцi внутрiшнiх та мiжнародних 

маршрутiв; розробляти маршрути. 

34 

 
 

 

 

 

Технологія 
туристичного 

обслуговуван 

ня 

Знати:правила розробки туристичних маршрутiв; основнi 
положення економiки туризму; правила складання кошторисів турiв 

та екскурсiй; порядок органiзацiї й умов проведення турiв та 

екскурсiй, обслуговування туристiв; особливостi туристичних 
маршрутiв та тематику екскурсiй; вартість турiв та iнших послуг, 

що надаються суб’єктом туристичної дiяльностi. 

Уміти: самостiйно здiйснювати пiдготовку даних для складання 
кошторисiв турiв або екскурсiй; складати кошторис туру або 

екскурсії; здійснювати розрахунок вартості туру та екскурсійних 

послуг. 

 
92 

 
13 

АОТ- 2.3 
Формування 

туристичного 

пакета 
 

Знати: порядок оформлення документiв на туристичне 
обслуговування. 

Уміти: самостiйно вести облiк заявок i договорiв на проведення 

турiв або екскурсiй i складає вiдповiдну звiтнiсть; брати участь в 
оформленнi угод iз споживачами туристичних послуг, туристичних 

ваучерiв, путiвок, маршрутних книжок, iнших документiв, що 

визначають статус туристiв i є основою для здiйснення туру або 

екскурсiї; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документiв 
для групп туристiв, виконувати iншiобов’язки, покладенi на нього 

суб’єктом туристичної дiяльностi; здійснювати пошук нових 

туристичних операторів, турів, екскурсійних програм; надавати 
консультації туристам щодо правил виїзду/в’їзду в країну/з країни, 

паспортних формальностей, санітарних та митних формальностей; 

оформляти туристичну документацію: підписання договору на 
туристичне обслуговування, ознайомлення туриста з умовами 



  

договору і термінами анулювання, обов’язками та правами сторін; 

оформляти візи у посольствах та консульствах;  оформляти 
технологічну документацію: технологічні картки маршруту; 

паспорт маршруту; плану-схему маршруту; каталог маршруту; 

інформаційний лист; програму туру; лист-підтвердження 

бронювання; візову анкету; туристичний ваучер 

АОТ- 2.2 

Проведення 

рекламної 
кампанії 

Основи 

рекламного 

маркетингу і 
дизайну 

Знати: способи вивчення попиту на туристичнi послуги та правила 

органiзацiї рекламних заходiв. 

Уміти: виконувати рекламну дiяльнiсть з метою залучення 
громадян до оздоровлення, рацiонального використання вiльного 

часу, проведення змiстовногодозвiлля, ознайомлення з iсторико-

культурною спадщиною, природним середовищем; надавати повну 

iнформацiю про обсяг, умови та якiсть туристичних послуг, що 
пропонуються суб’єктом туристичної дiяльностi; розробляти 

рекламні буклети підприємства за допомогою програми 

MicrosoftOfficePublisher та їх розповсюджувати (ЗМІ, білборди, 
сітілайти, смс-розсилки, вайбер-розсилки); розробляти дизайн 

візитки; використовувати рекламні матеріали в роботі з клієнтами; 

проводити бесіди з клієнтами; правильно та чітко доносити 
інформацію до клієнта; надавати повну інформацію про 

туристичнийоб’єкт (комплекс, готель, курорт, регіонтощо):  вид та 

тип розміщення, правила поселення в готелі, вид харчування, 

екскурсійні та додаткові послуги, вид транспорту, правила 
перетинання кордону, митні та санітарні формальності, умови та 

процес страхування, суму та способи оплати 

 

34  

Професійно-практична підготовка 

   Виробниче 

навчання 

 240  

АОТ-1 

 

 

Моніторинг 

туристичного 

ринку 

 

АОТ-

1.1Викорис 

тання 

нормативно-

правової 

бази для 

Виробниче 

навчання 

Уміти: виконувати роботи, пов’язанi з реалiзацiєю комплексу 

туристичних послуг; бути представником суб’єкта туристичної 

дiяльностii виступати вiд його iменi; дiятивiдповiдно до 

законодавстваУкраїни про туризм та інших нормативних актів 

органів виконавчої влади в цiй галузi; працювати під керівництвом 

6  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулювання

туристичної 

діяльності 

професiонала з туристичної дiяльності 

АОТ-1.2 

Вивчення 

кон’юнктури

туристич 

ного ринку 

Виробниче 

навчання 

 

 

Уміти: використовувати в роботі відомості про  вітчизняний та 

зарубіжний ринок туристичних послуг, характеристики об’єктів 

туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей 

послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств; проводити 

маркетингові дослідження для визначення попиту та пропозиції на 

туристичні послуги 

24 

 

 

 

 

АОТ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування 

туристичного 

пакета для 

організації 

подорожей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОТ- 2.1 

Розробка 

маршрутів, 

ведення 

розрахунків 

турис -

тичного 

підприємства 

Виробниче 

навчання 

 

 

Уміти: брати участь у розробці внутрiшнiх та мiжнародних 

маршрутiв; розробляти маршрути; самостійно здiйснювати 
пiдготовку даних для складання кошторисів турiв або екскурсiй; 

складати кошторис туру або екскурсії; здійснювати розрахунок 

вартості туру та екскурсійних послуг. 

 

66 

 

 

 

АОТ - 2.2 

Проведення 

рекламної 

кампанії 

Виробниче 

навчання 

Уміти: виконувати рекламну дiяльнiсть з метою залучення 
громадян до оздоровлення, рацiонального використання вiльного 

часу, проведення змiстовногодозвiлля, ознайомлення з iсторико-

культурною спадщиною, природним середовищем; надавати повну 
iнформацiю про обсяг, умови та якiсть туристичних послуг, що 

пропонуються суб’єктом туристичної дiяльностi; розробляти 

рекламні буклети підприємства за допомогою програми Microsoft 
Office Publisher та їх розповсюджувати (ЗМІ, білборди, сітілайти, 

смс-розсилки, вайбер-розсилки); розробляти дизайн візитки; 

використовувати рекламні матеріали в роботі з клієнтами; 

проводитибесіди з клієнтами; правильного та чіткого доносити 

інформацію до клієнта; надавати повну інформацію про 

туристичнийоб’єкт (комплекс, готель, курорт, регіонтощо):  вид та 

тип розміщення, правила поселення в готелі, вид харчування, 

екскурсійні та додатковіпослуги, вид транспорту, правила 

48  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перетинання кордону, митні та санітарні формальності, умови та 

процесстрахування, суму та способи оплати 

АОТ -2.3 

Формування 

туристичного 

пакета 

Виробниче 

навчання 

Уміти: самостiйно вести облiк заявок i договорiв на проведення 

турiв або екскурсiй i складає вiдповiдну звiтнiсть; брати участь в 

оформленнi угод iз споживачами туристичних послуг, 

туристичнихваучерiв, путiвок, маршрутних книжок, iнших 

документiв, що визначають статус туристiв i є основою для 

здiйснення туру абоекскурсiї; забезпечувати своєчасне придбання 

проїзних документiв для груптуристiв, виконуватиiншiобов’язки, 

покладенi на нього суб’єктом туристичної дiяльностi; здійснювати  

пошук нових туристичних операторів, турів, екскурсійних програм; 

надавати консультації туристам щодо правил виїзду/в’їзду в 

країну/з країни, паспортних формальностей, санітарних та митних 

формальностей; оформляти туристичну документацію: підписання 

договору на туристичне обслуговування, ознайомлення туриста з 

умовами договору і термінами анулювання, обов’язками та правами 

сторін;оформлятивізи у посольствах та консульствах; оформляти 

технологічну документацію: технологічні картки маршруту; 

паспорт маршруту; плану-схему маршруту; каталог маршруту; 

інформаційний лист; програму туру; лист-підтвердження 

бронювання; візову анкету; туристичний ваучер 

96  

АОТ-1 

 

 

 

Моніторинг 

туристичного 

ринку 

 

АОТ-

1.1Викорис 

тання 

нормативно-

правової 

бази для 

регулювання

туристичної 

діяльності 

Виробнича 

практика 

 

Уміти: виконувати роботи, пов’язанi з реалiзацiєю комплексу 

туристичних послуг; бути представником суб’єкта туристичної 

дiяльностii виступати вiд його iменi; дiятивiдповiдно до 

законодавстваУкраїни про туризм та інших нормативних актів 

органів виконавчої влади в цiй галузi; працювати під керівництвом 

професiонала з туристичної дiяльності 

7  



  

  АОТ-1.2 

Вивчення 

кон’юнктури

туристич 

ного ринку 

Виробнича 

практика 

 

Уміти: використовувати в роботі відомості про  вітчизняний та 

зарубіжний ринок туристичних послуг, характеристики об’єктів 

туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей 

послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств; проводити 

маркетингові дослідження для визначення попиту та пропозиції на 

туристичні послуги 

161  

АОТ-2 Формування 

туристичного 

пакета для 

організації 

подорожей 

АОТ- 2.1 

Розробка 

маршрутів, 

ведення 

розрахунків 

турис -

тичного 

підприємства 

Виробнича 

практика 

 

Уміти: брати участь у розробці внутрiшнiх та мiжнародних 

маршрутiв; розробляти маршрути; самостійно здiйснювати 

пiдготовку даних для складання кошторисів турiв або екскурсiй; 

складати кошторис туру або екскурсії; здійснювати розрахунок 
вартості туру та екскурсійних послуг. 

 

77  

АОТ - 2.2 

Проведення 

рекламної 

кампанії 

Виробнича 

практика 

 

Уміти: виконувати рекламну дiяльнiсть з метою залучення 

громадян до оздоровлення, рацiонального використання вiльного 
часу, проведення змiстовногодозвiлля, ознайомлення з iсторико-

культурною спадщиною, природним середовищем; надавати повну 

iнформацiю про обсяг, умови та якiсть туристичних послуг, що 

пропонуються суб’єктом туристичної дiяльностi; розробляти 
рекламні буклети підприємства за допомогою програми Microsoft 

Office Publisher та їх розповсюджувати (ЗМІ, білборди, сітілайти, 

смс-розсилки, вайбер-розсилки); розробляти дизайн візитки; 
використовувати рекламні матеріали в роботі з клієнтами; 

проводитибесіди з клієнтами; правильного та чіткого доносити 

інформацію до клієнта; надавати повну інформацію про 

туристичнийоб’єкт (комплекс, готель, курорт, регіонтощо):  вид та 

тип розміщення, правила поселення в готелі, вид харчування, 

екскурсійні та додатковіпослуги, вид транспорту, правила 

перетинання кордону, митні та санітарні формальності, умови та 

процесстрахування, суму та способи оплати 

56  

АОТ -2.3 Виробнича Уміти: самостiйно вести облiк заявок i договорiв на проведення 119  



  

Формування 

туристичного 

пакета 

практика 

 

турiв або екскурсiй i складає вiдповiдну звiтнiсть; брати участь в 

оформленнi угод iз споживачами туристичних послуг, 

туристичнихваучерiв, путiвок, маршрутних книжок, iнших 

документiв, що визначають статус туристiв i є основою для 

здiйснення туру абоекскурсiї; забезпечувати своєчасне придбання 

проїзних документiв для груптуристiв, виконуватиiншiобов’язки, 

покладенi на нього суб’єктом туристичної дiяльностi; здійснювати  

пошук нових туристичних операторів, турів, екскурсійних програм; 

надавати консультації туристам щодо правил виїзду/в’їзду в 

країну/з країни, паспортних формальностей, санітарних та митних 

формальностей; оформляти туристичну документацію: підписання 

договору на туристичне обслуговування, ознайомлення туриста з 

умовами договору і термінами анулювання, обов’язками та правами 

сторін;оформлятивізи у посольствах та консульствах; оформляти 

технологічну документацію: технологічні картки маршруту; 

паспорт маршруту; плану-схему маршруту; каталог маршруту; 

інформаційний лист; програму туру; лист-підтвердження 

бронювання; візову анкету; туристичний ваучер 



   

 

V.Контроль за освітнім процесом та форми атестації 
 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, 

проведення контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші 

форми контролю, що не суперечать етичним та медико-педагогічним нормам.  

Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних досягнень 

учнів, слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної програми. 

Педагогічні працівники самостійно обирають форму поточного, тематичного 

контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію 

(іспити), річні підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), 

проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит), індивідуальні 

завдання учням 

Державна підсумкова атестація - форма контролю відповідності освітнього 

рівня випускників навчального закладу державним вимогам. ДПА проводиться 

наприкінці 3-го навчального року, з навчальних предметів, перелік яких 

щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. 

Обов’язковою є атестація з української мови. ДПА проводиться у письмовій 

формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами 

відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених 

Міністерством освіти і науки України. ДПА може проводитися у формі ЗНО. 

Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як результати 

державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти. Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними 

критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за 

атестацію, виставляються окремо від річних балів. Результати ДПА заносяться 

до атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при 

визначенні середнього балу відповідного документа, а також при визначенні 

претендентів на нагородження золотою або срібною медаллю. 

 Поетапна кваліфікаційна атестація  включає: кваліфікаційну пробну роботу, 

яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики,  кваліфікаційний іспит 

або захист атестаційної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює. 

Державна кваліфікаційна атестація включає: кваліфікаційну пробну роботу, 

яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики, державний 

кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, 

що їх замінює. 
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Вимоги до освiтнього, освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB, професiйноТ

квалiфiкацii осiб, якi навчатимуться за Стандартом професiйноТ (професiйно-

технiчноi) освiти (далi - СП(ПТ)О) з професii 4221 <<Агент з органiзацiТ туризму>

СП(ПТ)О 4221.N.79.00-20|7 :

1. При вступi на навчання - повна загальна середня ocBiTa.

2. Пiсля закiнчення навчання - гIовна загалъна середня ocBiTa, професiйна
(професiйно-технiчна) ocBiTa або неповна вища ocBiTa (молодший спецiалiст),
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb <квалiфiкований робiтник> за професiсю Агент
з органiзацiТ туризму.
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