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1. Профіль освітньої програми «Туризм»  

 за спеціальністю 242 «Туризм» 
 

1. Загальна інформація 
Вищий навчальний 
заклад та структурний 
підрозділ 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького, факультет економіки та 
менеджменту, кафедра історії України, економічної теорії та туризму 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Тип диплому Диплом магістра, одиничний 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність 242 Туризм 

Кваліфікація Магістр з туризму 

Обсяг програми 90 кредитів (1 рік 4 місяці) 

Організація, що здійснює 
акредитацію Акредитаційна комісія України 

Період акредитації 2019-2024 

Рівень програми НРК України – 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень 

Передумови 

Наявність ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст». 
Вступні іспити з іноземної мови (у формі ЗНО) та фаху. Інші вимоги 
визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму 
відповідного року вступу магістра. 

Мова викладання Українська мова 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Інтернет – адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми  

http://lvet.edu.ua/navchalna-robota/osvitni-prohramy.html 

2. Мета освітньої програми 
Підготовка магістрів з туризму, які володіють належними компетентностями, необхідними для 
провадження туристичної діяльності, а також здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні 
завдання.   

3. Характеристика програми 

Предметна 
область, напрям 

24 Сфера обслуговування 
242 Туризм 

Фокус програми 
 

Загальна програма «Туризм». Акцент робиться на здобутті 
навичок та знань в сфері туристично-рекреаційного бізнесу, що 
передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти 
та кар’єрного зростання (магістерські професійні та наукові 
програми). Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку 
здійснення туристичної діяльності та особливості обслуговування 
туристів з урахуванням екологічного чинника.  

Орієнтація 
програми 

Програма професійна прикладна; структура програми передбачає 
динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма 
пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері 
туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку. 
Дисципліни та модулі, включені в програму, орієнтовані на 
актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна 
та наукова кар’єра здобувача. 

Особливості 
програми 

Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок 
туристичної діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку 
сфери обслуговування туристичної галузі. Виконується в 
активному дослідницькому середовищі.  

4. Придатність випускників до працевлаштування та продовження навчання 
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 Придатність до 
працевлаштування  

Рекомендовані назви професій, які можуть займати випускники 
відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 
2481.2 Туризмознавець 
2481.2 Екскурсознавець 
2213.2 Фахівець з рекреації 
2483.2 Фахівець з санаторно-курортної справи 

Подальше навчання 

Можливість навчання за програми: 8 рівня НРК, третього циклу 
FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL. 
Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем; 
отримання післядипломної освіти на споріднених та інших 
спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності  

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, інтегроване. Форма 
проведення занять: лекції, семінари, практичні заняття, 
консультації, тренінги, самостійна робота студентів, дослідницько-
аналітична практика. 

Оцінювання  

Усне та письмове опитування; тестовий контроль; презентація 
наукових робіт; захист дипломної роботи; заліки, екзамени. 
Оцінювання здобувачів вищої освіти передбачає наступне: 

- оцінювання відбувається за національною 4-х бальною 
шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 100-бальною 
та шкалою ЕКТС (A, B, C, D, E, F, FX); 

- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє 
продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих 
результатів навчання; 

- критерії та методи оцінювання, а також критерії 
виставлення оцінок оприлюднюються заздалегідь; 
оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 
проводиться відповідно до встановлених процедур. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. 

Загальні компетентності 

З1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 
діяльності.  
З2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 
вітчизняному середовищі.  
З3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
З4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  
З5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
З6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
З7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Фахові компетентності  

 Ф1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-
термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій 
системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.  
Ф2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні 
дослідження у сфері туризму та рекреації.  
Ф3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному 
секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на 
різних ієрархічних рівнях.  
Ф4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 
регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків 
на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.  
Ф5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 
аналізувати та управляти туристичною інформацією.  
Ф6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-
процесів та геопросторового планування у сфері туризму та 
рекреації.  
Ф7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 
суб’єктів туристичного ринку  

7. Програмні результати навчання 
Р1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне 

осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.  
Р2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або 
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2. Перелік компонент та структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

2.1. Перелік компонент ОП  

провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і 
рекреації.  

Р3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної 
діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.  

Р4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його стратегічний 
розвиток на засадах сталості.  

Р5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних 
ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку.  

Р6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати їх 
стратегічного розвитку.  

Р7. Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми взаємодії суб’єктів 
туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.  

Р8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є 
складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів.  

Р9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, 
соціальної і екологічної ефективності.  

Р10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола 
проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.  

Р11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення 
професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації.  

Р12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну політику, 
вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями на національному, регіональному та 
локальному рівнях. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
Усі науково–педагогічні працівники, задіяні до викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та вчені 
звання. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування 

Матеріально – технічне 
забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам, 
повне забезпечення гуртожитками відповідно до потреби, 
забезпеченість комп’ютерними робочими місцями та прикладними 
комп’ютерними програмами достатнє для виконання навчальних 
планів, соціальна інфраструктура, що включає спортивний комплекс, 
пункти харчування, медпункт, базу відпочинку; центр туристичних 
послуг 

Інформаційне та навчально 
– методичне забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та посібниками, 
вітчизняними і закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного профілю, доступ до джерел Internet, авторські розробки 
професорсько-викладацького складу, дидактичні матеріали для 
самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; програми 
практик 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським національним 
університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького та вищими навчальними закладами України. 
Підготовка магістрів за кредитно-трансферною системою. Обсяг 
одного кредиту 30 годин. Можливість переведення та зарахування 
кредитів для студентів інших закладів вищої освіти 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським національним 
університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького та зарубіжними вищими навчальними закладами. 
Взаємозамінність залікових кредитів 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти Можливе після вивчення курсу української мови 

№ 
Компоненти 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, магістерська робота) 

Обсяг 
кредитів  

Форма 
підсумк. 

контролю 
ЕCTS  

 Обов’язкові компоненти (ОК) 66 (73,4%)  
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*ВК – вибірковий компонент ОП. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» студенти мають право на 
«вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право 
вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником 
відповідного факультету чи підрозділу». 
 

1. Соціальна відповідальність в туристичному 
бізнесі 4 Екзамен 

2. Інноваційні технології в туризмі 4 Екзамен 
3. Маркетингові комунікації в туризмі 4 Екзамен 
4. Туристична картографія 4 Екзамен 
5. Управління якістю туристичних послуг 4 Екзамен 
6. Економіка ресторанного та готельного бізнесу 4 Екзамен 
7. Діловий туризм 4 Екзамен 
8. Бізнес-планування туристичної діяльності 5 Екзамен,  

Курсова робота 
9. Рекреаційні комплекси світу 3 Залік 

10. Прикладні наукові дослідження 3 Залік 
11. Управління проектами в туризмі 4 Екзамен 
12. Туристична політика 3 Залік 
13. Міжнародний туризм 4 Екзамен 
14. Організація діяльності туристичних дестинацій 4 Екзамен 

 Стажування з фаху 6 Захист звіту 
 Підготовка кваліфікаційної роботи 6 Захист роботи 

 
 Вибіркові компоненти (ВК)* 24 (26,6%)  

1 Дисципліна 1. 3 Залік 
2. Дисципліна 2. 3 Залік 
3. Дисципліна 3. 3 Залік 
4. Дисципліна 4. 3 Залік 
5. Дисципліна 5. 3 Залік 
6. Дисципліна 6. 3 Залік 
7. Дисципліна 7. 3 Залік 
8. Дисципліна 8. 3 Залік 

 Загальний обсяг освітньої програми  90  



Семестр 1 

Соціальна відповідальність в 
туристичному бізнесі 

Інноваційні технології в туризмі 

Маркетингові комунікації в туризмі 

Туристична картографія 

Управління якістю  туристичних 
послуг 

Економіка ресторанного та 
готельного бізнесу 

Діловий туризм 

Бізнес-планування туристичної 
діяльності 

Рекреаційні комплекси світу 

Прикладні наукові дослідження 

Управління проектами в туризмі 

Туристична політика 

Міжнародний туризм 

Організація діяльності туристичних 
дестинацій 

Стажування з фаху 

Підготовка кваліфікаційної роботи 

Дисципліна 1. 

Дисципліна 2. 

Дисципліна 3. 

Дисципліна 4. 

Дисципліна 5. 

Дисципліна 6. 

Дисципліна 7. 

Дисципліна 8. 

2.2.Структурно-логічна схема ОП 

Семестр 2 Семестр 3 

О
бо

в’
яз

ко
ві

  к
ом

по
не

нт
и 

В
иб

ір
ко

ві
 к

ом
по

не
нт

и 



 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» проводиться у 
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про 
присудження ступеня вищої освіти: Магістр із присвоєнням кваліфікації: Магістр з туризму.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

№ Компоненти 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

Загальні 
Фахові 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 

1 ОК 1 +       + +  +     
2 ОК 2 +    +    + +     + 
3 ОК 3 +  +    + +   + + +   
4 ОК 4 +     + +  +    +   
5 ОК 5 +     +  +   +    + 
6 ОК 6 + +     + + + +    +  
7 ОК 7 +  +  +      +  +   
8 ОК 8 + +   +  +  + +    +  
9 ОК 9 +  +      + +    +  

10 ОК 10 + +    +  +  +   +   
11 ОК 11 + +    +    + +  +  + 
12 ОК 12 +       + +  +     
13 ОК 13 +  + +       + +    
14 ОК 14 +     + + + +  + +    

 Стажування з фаху + + +  + + + + + + + + + + + 

 
Підготовка 
кваліфікаційної роботи та 
атестація 

+ + + + + + + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньої 
програми 

 

№ Компоненти Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 

1 ОК 1 +      +   +   
2 ОК 2 + + +      +    
3 ОК 3     +  +      
4 ОК 4 + +           
5 ОК 5 +         +   
6 ОК 6      +       
7 ОК 7 +         +   
8 ОК 8 +        +    
9 ОК 9    +    +     

10 ОК 10   +        +  
11 ОК 11  +       +  +  
12 ОК 12            + 
13 ОК 13 +          +  
14 ОК 14        +  +   
 Стажування з фаху      + + +  +   

 
Підготовка кваліфікаційної роботи та 
атестація + +  + + +   +   + 
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