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РЕЦЕНЗІЯ
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 № 12 від 29 

серпня 2017р.; вводиться в дію з 01 вересня 2017р.)

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалаврів зі 
спеціальності 242 «Туризм» у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки розроблена закладом вищої освіти з 
урахуванням якісних змін в освітній системі щодо підготовки 
висококваліфікованих кадрів та запровадження освітніх інновацій.

Зміст ОПП відповідає предметній області обраної спеціальності, а форми і 
методи навчання сприяють досягненню мети підготовки бакалаврів з туризму. 
ОПП передбачає реалізацію принципів академічної свободи і можливість для 
здобувана вищої освіти формувати власну освітню траєкторію, враховує 
студентоцентровий підхід.

ОПП добре структурована та логічно побудована, її освітні компоненти 
створюють взаємопов’язану систему. Дисципліни зі спеціальності охоплюють 
основні питання економіки, сфери обслуговування та інтегрують їх у базу знань 
і програмних результатів, що формують якісну підготовку бакалавра з туризму.

Програма передбачає акценти при підготовці здобувачів на одержанні 
компетентностей як дослідницького спрямування, так і практичних навичок. 
Зважаючи на це, ОПП надасть можливості здобувачам вищої освіти першого 
рівня досягти цілей, відповідних компетентностей та програмних результатів 
навчання, що формують і розвивають навички сучасного фахівця у галузі 
туризму.

ОПП з цієї спеціальності гармонічна за своїм наповненням та спрямована 
на інтелектуальний та культурний розвиток здобувана вищої освіти. Вона 
передбачає поєднання традиційних та сучасних освітніх технологій. Елементи 
програми вдало поєднують загальні та професійні компетентності, що сприяє



формуванню у бакалаврів бажання діяти соціально відповідально та суспільно 
свідомо.

Суттєвих зауважень до представленої на рецензію ОПП немає, є лише 
пропозиція щодо запровадження до державної атестації випускної 
кваліфікаційної роботи. Таким чином, освітньо-професійна програма «Туризм» 
достатня для забезпечення освітнього процесу щодо досягнення визначених 
компетентностей та програмних результатів навчання здобувана вищої освіти 
рівня магістра з середньої освіти географії. Програма формує фахівця, що має 
достатньо знань, умінь та навичок необхідних для успішної роботи в галузі 
туризму.
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