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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Туризм» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки

[затверджена Вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 5 від 25 
квітня 2019 р.; вводиться в дію з 01 вересня 2020 р.)

Туризм є потужним чинником стійкого розвитку України, який буде 
сприяти зміцненню та підвищенню її іміджу на світовому ринку 
туристичних послуг через активізацію та зростання попиту на український 
туристичний продукт. Це свідчить про актуальність динамічного та 
диверсифікаційного розвитку туристичної сфери, для забезпечення якого 
потрібні висококваліфіковані вітчизняні фахівці.

Рецензована освітньо-професійна програма розроблена робочою 
групою кафедри туризму та готельного господарства із залученням 
стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. В освітньо-професійній 
програмі, згідно затвердженого МОН України Стандарту підготовки 
бакалаврів з туризму (наказ МОН України від 04.10.2018 р. № 1068), чітко 
визначені та описані загальні та фахові компетентності, програмні 
результати навчання, які повністю відповідають вимогам туристичної 
практики та цілям професійної підготовки бакалаврів з туризму.

В освітньо-професійній програмі представлені матриця відповідності 
програмних компетентностей програми та матриця забезпечення 
програмних результатів навчання відповідними компонентами. Аналіз цих 
матеріалів дозволив встановити достатньо-повну відповідність 
компетентностей з програмними результатами навчання та освітніми 
компонентами, що має позитивно вплинути на якість підготовки 
бакалаврів з туризму.



Перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 
представленій в освітньо-професійній програмі стуркурно-логічній схемі 
та покликані сприяти підготовці бакалавра з туризму.

Освітньо-професійна програма «Туризм» галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти є актуальною щодо її реалізації в 
системі підготовки фахівців з туризму у Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки. Університет має у своєму 
арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну 
базу для підготовки бакалаврів з туризму.
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