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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму “ТУРИЗМ” 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

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

В умовах сьогодення проблема підготовки кадрів у сфері туризму та гостинності в Україні є 
дуже актуальною. І проблема ця складніша, ніж просто дефіцит випускників. В існуючій ситуації, 
коли весь світ і наша держава зокрема перебувають під впливом карантинних умов через 
коронавірусну епідемію, а тепер ще й в умовах російсько-української війни, нікому не відомо, 
яких саме фахівців буде потрібно для даної галузі. Проте можемо впевнено стверджувати, що 
потреба у підготовці фахівців цієї спеціальності буде з кожним роком зростати. Львівський 
національний університет природокористування має досвід, потужний кадровий потенціал та 
відповідну матеріально-технічну базу для виконання такого завдання - підготовки магістрів з 
туризму.

Рецензована освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців, здатних 
ефективно працювати в індустрії туризму та гостинності, а також розв’язувати складні завдання 
дослідницького та інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. Здобувані вищої освіти 
мають можливість отримати спеціальні знання та уміння, практичний досвід, знання сучасних 
технологій, навики мовної підготовки.

В освітньо-професійній програмі визначені компетентності, виходячи із видів та завдань 
навчання. Вони розподілені на загальні та спеціальні (фахові) компетентності, найбільш відповідні 
для запропонованої програми. Програмні результати навчання носять практичний характер і 
можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

В якості пропозиції рекомендуємо включити у перелік вибіркових компонент професійної 
підготовки освітньої програми навчальну дисципліну “Стратегічне управління сталим розвитком 
туризму” з метою забезпечення формування у здобувачів вищої освіти розуміння концепції сталого 
розвитку туризму у сучасних умовах та стратегії управління суб'єктами туристичного бізнесу за 
форматами сталого розвитку.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензована освітньо-професійна програма 
відповідає усім вимогам і її можна рекомендувати для підготовки фахівців за спеціальністю 242 
Туризм ступеня вищої освіти Магістр.

З повагою,

А.В. Мацелюх /

ПАРТ 2022

mailto:ltb%40mail.iviv.ua
http://www.lart.lviv.ua

