
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітню програму “ТУРИЗМ” 

другого (магістерського) рівня вищої освіти,
за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

у галузі знань 24 Сфера обслуговування зі спеціальності 242 Туризм 
у Львівському національному університеті природокористування

Якісна підготовка фахівців у сфері туризму є надзвичайно важливою в 
умовах сьогодення, що вимагає від закладів вищої освіти реалізації освітніх 
програм, які відповідають реальності та перспективам розвитку суб’єктів 
туристичної діяльності. Такі програми мають забезпечувати знання та навички 
для фахівців з туризму, які необхідні потенційним роботодавцям.

Представлена на рецензування освітня програма “Туризм” розроблена 
викладачами та здобувачами освіти Львівського національного університету 
природокористування, а також практичними працівниками галузі туризму. Зміст 
освітньої програми дає можливість зробити висновок, що вона спрямована на 
проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, дистанційне навчання, 
навчання через проведення практик і стажувань у сфері туристичного бізнесу. 
Навчання за даною програмою дозволяє здобувачам освіти формувати 
індивідуальну освітню траєкторію через вивчення цікавих вибіркових 
навчальних дисциплін, що значно розширить знання та уміння магістрів з 
туризму.

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти 
спеціальності “Туризм” за даною освітньою програмою, послідовність 
вивчення навчальних дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових 
дисциплін покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних 
результатів навчання запитам стейкхолдерів. Фахові компетентності освітньої 
програми носять виражений практичний характер і можуть бути використані у 
професійній діяльності майбутніх професіоналів сфери туризму.

В якості пропозиції рекомендується включити у перелік вибіркових 
компонент професійної підготовки освітньої програми навчальну дисципліну 
“Управління якістю та безпекою в туризмі” з метою формування у здобувачів 
вищої освіти компетентності приймати ефективні рішення у сфері туризму та 
рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості 
туристичного обслуговування.

Рецензована освітня програма “Туризм” другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, яка реалізується у Львівському національному університеті 
природокористування за спеціальністю 242 “Туризм” галузі знань 24 Сфера 
обслуговування є актуальною, відповідає основним вимогам вищої освіти 
України, сприяє формуванню загальних і фахових компетентностей майбутніх 
фахівців з туризму та рекомендується для реалізацЛ-в_^освітньому процесі 
університету. -'Т-
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