
освітньо-професійної програми  «Туризм» 

спеціальність 242 «Туризм» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 

програми 

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Первинна акредитація у 2018-2019 навчальному  році 

Рівень програми QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

А Ціль програми 

 Мета програми – формування загальних та фахових компетентностей для успішного 

здійснення професійної діяльності у сфері туризму 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Сфера обслуговування 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна освіта в предметній області. 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 Особливості програми Практика на підприємствах туристичної галузі, можливість 

обирати дисципліни з переліків вільного вибору студента 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 3414 Фахівець з туристичного обслуговування 

3414 Організатор подорожей (екскурсій) 

3414 Екскурсовод 

3414 Фахівець із організації дозвілля 

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 

3414 Фахівець із конференц-сервісу 

3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування 

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами 

туризму) 

3414 Фахівець із туристичної безпеки 

3340 Інструктор-методист з туризму  

3439 Інспектор з туризму 

2 Продовження 

освіти 

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) 

освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених 

та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної 

мобільності. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Стиль навчання – проблемно-орієнтований. Здійснюється 

студентсько-центроване навчання в невеликих групах. Лекції 

поєднуються з семінарами, практичними і лабораторними 

заняттями. Самостійна робота здійснюється шляхом самонавчання 

на основі конспектів лекцій, підручників, посібників та 

консультацій з викладачами. Навчання має інтенсивний характер і 



практичну спрямованість. Застосування інноваційних технологій – 

використання електронних посібників, методичних вказівок і 

мультимедійних технологій. 

2 Система 

оцінювання 

Поточний контроль (усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях, виступи студентів при 

обговоренні питань на семінарських заняттях, тестування, усні 

презентації, звіти про лабораторні роботи, звіти про практику, 

письмові есе, контрольні роботи, курсові роботи та їх захист, 

опитування, дискусії). Засоби діагностики рівня підготовки 

студентів: тестові завдання; розв’язування задач; виконання 

творчих завдань; виконання індивідуальної роботи. Підсумковий 

контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на 

підсумкових заняттях. Підсумкова атестація включає складання 

комплексного екзамену. 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна Здатність розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері 
туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає 
застосування теорій та методів системи наук, що формують туризмологію 

12 Загальні ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 
принципів у навчанні і професійній діяльності 
ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 
ЗК3. Екологічність мислення та соціальна відповідальність 
ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 
джерел  
ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 
завдань 
ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій 
ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 
ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) мовою (мовами) 
ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії 
ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді  
ЗК11. Здатність планувати та управляти власним часом 
ЗК12. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та 
впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності 

3 Фахові ФК1.Знання і розуміння предметної області своєї професії 
ФК2.Уміння застосовувати фахові знання на практиці 
ФК3. Здатність аналізувати туристичний потенціал територій 
ФК4. Здатність орієнтуватись в організації –туристично-рекреаційного 
простору 
ФК5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку 
туризму  в цілому та окремих його форм і видів  
ФК6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 
комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, 
транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 
ФК7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 
споживання туристичного продукту 
ФК8. Розуміння принципів і процесів формування та організації роботи 
суб’єкта туристичного бізнесу та його підсистем 
ФК9.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних 
форс-мажорних обставинах 
ФК10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати 
та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 
туристичний інформаційний матеріал 
ФК11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 
інформаційні технології та офісну техніку 
ФК12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 
використовувати сучасні технології  обслуговування туристів та вести  

 



 
 


