
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 17123 Туризм

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 242 Туризм
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

17123

Назва ОП Туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра туризму

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

кафедра геоморфології і палеогеографії, 
кафедра раціонального використання природних 
ресурсів і охорони природи, кафедра 
країнознавства і міжнародного туризму, кафедра 
конструктивної географії і картографії, кафедра 
економіки України, кафедра українського 
прикладного мовознавства, кафедра історичного 
краєзнавства, кафедра теорії та історії культури, 
кафедра філософі, кафедра теорії та історії 
політичної науки, кафедра вищої математики, 
кафедра статистикиї, кафедра безпеки 
життєдіяльності, кафедра цивільного права та 
процесу, кафедра обліку і аудиту, кафедра 
психології, кафедра іноземних мов для 
природничих факультетів, кафедра фізичного 
виховання і спорту

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м.Львів, вул. Дорошенка 41

Освітня програма 
передбачає присвоєння 

не передбачає
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професійної кваліфікації

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 41032

ПІБ гаранта ОП Мандюк Назарій Любомирович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

nazarii.mandiuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+03(095)-160-01-77

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку фахівців з спеціальності 242 «Туризм» на кафедрі туризму Львівського національного 
університету імені Івана Франка започатковано у 1998 р. На початковому етапі підготовка 
здійснювалась за спеціальністю 6.050201,  «Менеджмент туристичної індустрії», з 2003 р. 
започатковано підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.050401 «Туризм». 
Освітньо-професійна програма зорієнтована на термін навчання 4 роки і в її структурі домінують 
дисципліни професійної і практичної підготовки (83%), а дисципліни гуманітарної та соціально-
економічної підготовки становлять 17%. У 2019 р., після затвердження стандарту вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 – «Туризм» відбулися зміни в ОПП, введено 
бакалаврську роботу. Освітня програма передбачає розвиток практичних навичок та вмінь у закладах 
туристичного профілю міста Львова та Західного регіону України, проходження стажування за 
кордоном (Туреччина, Болгарія, Греція), а також залучення провідних фахівців-практиків до 
викладання лекційного матеріалу, проведення мйастер-класів. Також освітньою програмою 
передбачено викладання низки дисциплін англійською мовою.  
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 242 «Туризм» розроблена колективом кафедри 
туризму в активній співпраці з представниками компаній туристичного профілю та студентів. Освітня 
програма розглянута та схвалена науково-методичною радою, Вченою радою географічного 
факультету 10 травня 2016 р. (протокол № 4), затверджена Вченою радою Університету 29 червня 
2016 р. (протокол № 22/6).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 98 90 5 0 0

2 курс 2018 - 2019 62 56 6 0 0

3 курс 2017 - 2018 107 79 17 1 0

4 курс 2016 - 2017 90 62 32 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 17123 Туризм
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(бакалаврський) 
рівень

22732 Туристична діяльність

другий 
(магістерський) 
рівень

10420 Туризм
29259 Міжнародний туризм
26983 Туристична діяльність

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Туризм-2016.pdf GrXLg+MVziy1/cEOfiX5oMAUJqaKuf+lWdDx4VzHgaY=

Навчальний план за 
ОП

навчальний план 
Туризм.pdf

U/n8agzWogwmQbTWa/TjczTiK8pefKF1lBbdmKnzHls=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Музенідіс.pdf BprXiDSgvDpeE/15VYUKF2Rlrmt9u6Z9MbJrh+0x6sg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Туі.pdf UfVlt3rFEghI0TFx3Vzy53HCVSIPRrPWzP2XtT6lZsI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Управління туриму 
Міськради.pdf

SbAJWMKBhz7aMFJpFEXdswpxBsJRgfbTqm9KpxKBNOc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук на ОПП від 
ЛОДА.pdf

Vv+w6YvgO9ftTgEmepcvvlMT9GrDZRWeETTNsL9BKBY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Основною ціллю ОП є забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 242 
Туризм.
Вказана ціль реалізовується на основі формування загальних і професійних компетентностей у 
здобувачів необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері туризму, туризмознавства, 
менеджменту туристичної діяльності, маркетингу туристичних послуг, туроперейтингу, нормативно-
правового забезпечення туристичної діяльності, організації та географії релігійного туризму, 
рекреалогії та рекреаційної географії, географії туризму України, організації активного туризму, 
індустрії гостинності, історико-культурного туризму.
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Унікальністю ОП є:
- врахування тенденцій та перспектив розвитку туристичного ринку Західної України, як одного із 
основних туристичних регіонів України;
- орієнтація одночасно і на загальноакадемічну освіту та на вузькоспеціалізоване спрямування;
- вивчення іноземних мов;
- виробничі практики на базі підприємств туристичного профілю;
- навчальні ознайомчі і туристичні практики із відвідуванням атрактивних об’єктів;
- стажування студентів за кордоном (Болгарія, Туреччина, Греція, Кіпр, Польща).
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
ОПП «Туризм» відповідає місії, стратегічним цілям ЛНУ ім. Івана Франка. Цілі освітньої програми 
розглянуто крізь призму Стратегії Львівського національного університету ім. І. Франка знаходиться 
за посиланням (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf ).
«Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень»
На факультеті є кілька спеціалізованих кабінетів, аудиторій (№ 6, 7, 26, 69, 4а, 1г), які обладнані 
мультимедійним обладнанням для проведення лекційних та семінарсько-практичних занять, 
функціонують 4 навчальні лабораторії.
 «Забезпечення високої якості навчального процесу». 
Професорсько-викладацький потенціал. Викладання дисциплін забезпечують: 6 докторів наук (2 – 
економічних, 3 – географічних, 1 – історичних), професорів; 19 кандидатів наук, доцентів, до читання 
лекцій залучаються менеджери туристичних підприємств.
«Посилення ролі університету в суспільстві».
Забезпечення розвитку високої культури, формування естетичних потреб і почуттів та сприяння 
повноцінному розвитку молоді, охорона й зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я. 
Студенти є учасниками Львівського осередку Європейської асоціації географів і редакторами 
електронного журналу географічного факультету «Lviv Geography» http://geography.lnu.edu.ua/zhurnal-
lviv-geography, організований студентський простір.
 «Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір».
Академічна мобільність науковців, викладачів та студентів. 
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Вплив здобувачів на якість освітньої програми здійснюється через роботу студентського 
самоврядування та під час аудиторних занять шляхом надання пропозицій щодо вдосконалення ОП 
викладачам та Вченій раді факультету.
Загально-університетські структури, такі як студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-
government/), профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до 
обговорення проблем імплементації своїх побажань до якості ОПП, розуміння майбутніх 
компетентностей. 
Одним з головних структурних підрозділів ЛНУ, де здійснюється опитування та аналіз зацікавлених 
сторін є центр моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-
centre/). Основними завданнями Центру моніторингу є проведення за дорученням Ректорату і Вченої 
ради Університету моніторингу думки викладачів, співробітників та студентів щодо складників та 
форм навчального процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування 
діяльності Університету.
ОП затверджується на вчених радах факультету і університету у складі яких є представники 
студентів, які можуть брати участь в обговоренні цього питання.
Випускники залучаються до формування ОП шляхом обміну досвіду на організованих тренінгах та 
зустрічах з студентами. А також поданням рекомендацій колективу кафедри, щодо сучасних 
тенденцій ринку праці.

- роботодавці
Роботодавці залучаються до обговорення як ОПП в цілому, так і до наповненості освітніх компонентів. 
Кафедра веде постійний діалог з підприємствами туристичної сфери та місцевою владою, щодо 
врахування сучасних тенденцій галузі в навчальному процесі. 
Зокрема, представники туристичних фірм «Пілігрим», «Музенідіс-тревел», туристичний клуб 
«Манівці» запрошувалися до читання лекцій, вносили пропозиції щодо вдосконалення програм курсів 
з урахуванням вимог роботодавців-турфірм.

- академічна спільнота
На засіданнях кафедри регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб до вдосконалення 
програм курсів, ця інформація міститься і у індивідуальних планах викладачів у відповідних графах.
Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОП на 
Методичній та Вченій радах факультету, Вченій раді Університету.
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- інші стейкхолдери
Зовнішніми стейкхолдерами є управління туризму Львівської міської ради  та управління туризму та 
курортів Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА). Зокрема, представники ЛОДА 
пропонують свої варіанти тематики для досліджень, подають свої рекомендації, щодо вдосконалення 
ОП та її компонентів.
Іншими стейкхолдерами є громадські організації, товариства. Викладачі кафедри туризму є 
активними членами таких структур та доносять їх думку, щодо розвитку туризму при вдосконаленні 
ОП: 
- Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму – Зінько Ю. В.; 
- Національна спілка краєзнавців України – Каднічанський Д. А.;
- Громадська рада при управлінні туризму департаменту розвитку ЛМР - заступник голови - Клапчук 
М.В. -
- Наукова рада з туризму і курортів при департаменті туризму і курортів Міністерства економіки, 
торгівлі і сільського господарства - Зінько Ю.В., Мальська М.П. -
- Наукова рада природоохоронних територій - Яворівський НПП, НПП "Гуцульщина", НПП "Північне 
Поділля", заповідник "Медобори", ЛП "Знесіння" - Зінько Ю.В.
- Українське географічне товариство – більшість викладачів кафедри тощо.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Туризм визначений як пріоритетна галузь розвитку економіки України та Львівської області. 
Визначення цілей ОП орієнтоване на постійний попит у фахівцях за даною спеціальністю, оскільки у 
Львові та області відчувається постійний приріст туристів (у 2019 році становить у Львові 2,5 млн. 
осіб). Програмні результати орієнтовані на знання передових підходів до організації рекреаційно-
туристичного простору, здатності аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні туристичного продукту, здійснення комплексної оцінки 
ефективності розвитку туризму.
Кафедра туризму тісно співпрацює з Львівським туристичним офісом ЛМР та управлінням туризму 
ЛОДА, досліджуючи туристичний ринок та проводячи спільно конференції. Отже і цілі та програмні 
результати навчання є націлені на підготовку майбутніх фахівців для роботодавців області. 
Одним з напрямів розвитку туризму у Львівській області є екскурсійний туризм, з метою 
відображення цієї тенденції впроваджено дисципліну «Організація екскурсійної діяльності», а все 
більше використання в туризмі інформаційних технологій зумовило запровадження дисципліни 
«Інформаційні системи та технології». 
Тенденції спеціальності аналізуються на спільних міжнародних конференціях та семінарах, що 
організовуються кафедрою туризму, викладачі постійно приймають участь в міжнародних 
конференціях, проводяться зустрічі із роботодавцями по визначенню пріоритетів підготовки кадрів. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Галузевий контекст відіграє ключову роль у функціонуванні ОП, враховуючи актуальні тенденції 
розвитку туризму Львівської області. В області відчувається тенденція до зростання іноземних 
туристів, що в свою чергу впливає на висування високих вимог роботодавцями сфери туристичних 
послуг до своїх працівників. Тому для майбутніх фахівців обов’язковими компонентами є: Маркетинг, 
Менеджмент в туризмі, Організація ресторанного господарства, Іноземні мови. 
Регіональний контекст, а особливо поточні тенденції розвитку туризму Львівської області відображені 
у програмах навчальної ознайомчої, навчальної туристичної та виробничої практик та вибіркових 
компонентах ОП. Так Львівський туристичних офіс ЛМР визначив цілі туристичного Львова та 
пріоритетні напрями роботи, серед яких збільшення міжнародних конференцій на 15 %, розвиток 
інфраструктури, маркетинг та просування, PR та комунікації, розвиток персоналу в туризмі, що 
знайшло відображення в освітніх компонентах програми. 
Цілі ОП визначаються значним туристично-рекреаційним потенціалом Львівщини та Львова зокрема. 
Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року визначає розвиток туристично-
рекреаційної сфери як один з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного 
розвитку регіону, що вказує на перспективу підготовки фахівців туризму у регіоні. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Формування цілей та програмних результатів навчання ОП розроблено за результатами аналізу низки 
ОП вітчизняних аналогічних програм та враховано їх досвід. Формулюючи цілі ОП було враховано 
досвід таких ЗВО як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка та інші. А також враховано досвід Вищої школи туризму та 
екології в Суха Бескидська (Польща).
Загалом у ОП враховано загальнодержавні підходи до підготовки бакалаврів туристичного профілю, 
але зважаючи на особливості ринку праці, регіональний контекст та стрімкий ріст туристів у 
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Львівській області було впроваджено кілька відмінних елементів та змін. Ринок туристичних послуг 
Львова та області є високо конкурентним та насиченим, а отже потребує фахівців відповідного 
спрямування, із знанням особливостей місцевих туристичних ресурсів. 
Конкурентоспроможність ОП на місцевому ринку туристичних послуг, піднімає той факт, що акцент 
зроблений на знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування місцевого ринку 
туристичних послуг, здійснення ефективного управління діяльністю підприємств туристичної сфери з 
врахуванням новітніх досягнень менеджменту та маркетингу, здатність розв’язувати науково-
прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму, надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи 
органів державного управління в сфері туризму та гостинності. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Хоча на момент розробки ОП стандарт вищої освіти підготовки бакалавра спеціальності «Туризм» був 
відсутній, проте результати навчання ОП відображають положення висвітлені у теперішньому 
стандарті. Своєю чергою, автономія ЗВО дозволила виокремити ті програмні результати, що на нашу 
думку, є найбільш затребуваними на туристичному ринку. Також при розробці ОП керувалися 
національною рамкою кваліфікацій.
Зокрема, увага приділена таким результатам навчання, які є як в ОП так і в «Стандарті» це здатність 
аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території; здатність розробляти, просувати та 
реалізовувати туристичний продукт; пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного 
простору; знати принципи і процеси організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем; володіти державною та іноземними мовами тощо.
ОП рівня «Бакалавр» зосереджує значний перелік результатів навчання і в загальному спрямована на 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі туризму, що 
передбачає застосування теорій та методів туризмознавчої науки, постійне самонавчання, 
впровадження інновацій, менеджменту туристичної діяльності, маркетингу туристичних послуг, 
нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності, територіальної організації сфери послуг 
Західного регіону України, організації та географії  туризму, рекреаційної географії, організації 
активного туризму, індустрії гостинності, страхування в туризмі, історико-культурного туризму. 
Відповідно були подані додаткові результати навчання які більше відображають мету ОП та 
відбивають особливості регіонального ринку туристичних послуг та потреби ринку праці у сфері 
гостинності. 
Результати навчання забезпечуються проведенням лекцій, мультимедійних, інтерактивних лекцій, 
семінарів, практичних занять, самостійного навчання та індивідуальних занять. А також за рахунок 
контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів, що  здійснюється за системою ECTS та 
національною шкалою оцінювання - поточний контроль: усне та письмове опитування, оцінка роботи 
в малих групах, тестування, захист індивідуальних завдань;підсумковий контроль: екзамени та заліки 
з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Досягнення вказаних результатів відбувається через призму таких дисциплін: «Туроперейтинг», 
«Маркетинг», «Менеджмент в туризмі», «Організація готельного господарства» , «Організація 
ресторанного господарства», «Туризм у містах», «Організація туристичних подорожей», «Методика 
розробки турів», «Туристичне краєзнавство» тощо.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
На момент розробки ОП стандарт вищої освіти підготовки бакалавра спеціальності «Туризм» був 
відсутній. Проте, при розробці освітньої програми керувалися Національною рамкою кваліфікацій. 
Зокрема, в ОП визначено програмні результати передбачені в проекті стандарту. 
Відповідно НРК студенти здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі у туристичній галузі та 
практичні проблеми професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Зокрема, це реалізовується через закладені в ОП такі програмні результати: РН3 здатність 
використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері туризму; РН7 знання принципів 
і процесів щодо організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем; РН8 
здатність розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму; РН19 
використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати запровадження методів 
комунікативного менеджменту в практику діяльності суб’єктів туристичного бізнесу; РН22 приймати 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів 
прогнозування; РН23 нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання 
стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової політики; РН24 демонструвати 
здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Кожен з компонентів освітньої програми входить в предметну область спеціальності, зокрема:
- Географія туризму, Туристичне країнознавство, Екологія; Рекреаційні комплекси світу; Основи 
туризмознавства; Туристичне краєзнавство; Туризм в містах, як курси, що висвітлюють туризм як 
суспільний феномен, складну соціоеколого-економічну систему, яка охоплює географічні, 
соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з 
комфортним та безпечним подорожуванням;
- Правознавство; Правове регулювання туристичної діяльності; Маркетинг; Менеджмент в туризмі; 
Менеджмент організацій;  Економіка підприємства; Охорона праці (основи охорони праці та охорона 
праці в галузі); Організація туристичних подорожей; Організація екскурсійної діяльності; Організація 
анімаційної діяльності; Туроперейтинг; Організація ресторан. господарства; Організація готельного 
господарства; Основи наукових досліджень; Страхування в туризмі; Реклама та інформаційні 
технології в туризмі; Методика розробки турів, які розглядають туризм як сферу професійної 
діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання 
туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного 
туристичного обслуговування в індустрії туризму.
Метою виробничої та ознайомчої практики є опанування здобувачами вищої освіти рівня бакалавр 
сучасних знань та вмінь, методів, технологій професійної діяльності. Під час цих практик бакалаври 
поглиблюють та закріплюють знання, отримують досвід діяльності в туристичній організації, 
удосконалюють організаційні здібності, ознайомлюються із методами праці на робочому місці, 
збирають практичний матеріал для виконання кваліфікаційних робіт.
Щодо відповідності змісту ОП теоретичному змісту предметної області то всі освітні компоненти ОП 
рівня бакалавр спеціальності 242 «Туризм» побудовані на донесенні до студента певних понять. 
В процесі викладання освітніх компонентів професорсько-викладацький склад кафедри використовує 
різноманітні методи, методики та технології, якими в результаті повинен оволодіти студент. У 
робочих програмах вище зазначених дисциплін, що містяться у додатку окреслено мета кожної 
дисципліни і що здобувачі вищої освіти повинні знати та вміти в результаті прослуховування курсу, з 
цього ще раз підтверджується відповідність освітніх компонентів ОП об’єкту, теоретичному змісту 
предметної області, методам, методикам та технології.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Відповідно до нормативних документів формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в 
«Положенні про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому положенні про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf
Для студента бакалавра спеціальності «Туризм» існує можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, що проявляється через можливості використання процедури академічної 
мобільності, вибору дисциплін, напрямків досліджень, тем курсових робіт. Для зручності на порталі 
університету функціонує система «Деканат».
Загалом згідно положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних 
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни становлять 25 % з поміж усіх 
кредитів ЄКТС передбачених для ОП. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» затвердженого Вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р. зазначено, 
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що вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних 
курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) 
підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на вибіркові 
навчальні дисципліни організовує деканат факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
Дисципліни вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та культурних 
потреб. Вибір цих дисциплін студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного 
вибору – 25 осіб ( крім випадків, що на спеціальності ( спеціалізації) навчається менша кількість осіб), 
максимальна кількість студентів 200 осіб.
Здобувач рівня бакалавр спеціальності 242 «Туризм» має право обирати дисципліни обсягом 60 
кредитів. 
Попередньо на факультеті організовуються обговорення та інформаційні кампанії для студентів: у 
заздалегідь узгоджений зі студентами час професорсько-викладацький склад висвітлює основні 
положення кожного курсу з дисциплін вільного вибору студента. Основна мета таких зустрічей 
надати чим більше доступної та зрозумілої інформації про вибірковий курс, щоб зорієнтувати 
студента для найбільш правильного вибору. На сайті факультету  публікуються анотації кожної 
дисципліни.
Студенти з метою зробити правильний вибір дисципліни мають можливість консультуватися з 
випускниками, відвідувати заняття викладачів, до яких планують записатися, щоб оцінити їх рівень 
викладання, проаналізувати методичне забезпечення дисциплін.
У Львівському університеті для студентів 1-го і 2-го курсів запроваджена онлайн система вільного 
вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Студент повинен зайти на сайт 
вибіркових дисциплін та обрати для вивчення дисципліни з переліку запропонованих. При першому 
вході в систему вільного вибору дисциплін студент (денної/заочної форми навчання) у блоці 
Дисципліни має можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін, визначених за 
семестрами, їх описом та подати адресу своєї електронної пошти для зворотного зв’язку. Після 
ознайомлення обрати одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 3, 4, 5 і 6 семестри. Для 
вибору внутрішньофакультетських дисциплін циклу професійної і практичної підготовки 
використовується метод письмового опитування. На першому курсі студенти можуть вибрати три 
дисципліни на 3 семестр і три дисципліни на 4 семестр. На третьому курсі студенти можуть вибрати 
одну дисципліну на 7 семестр і чотири дисципліни на 8 семестр.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
ОП та навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм» передбачає проведення 
трьох видів практик:
- навчальної ознайомчої практики в кінці ІІ семестру терміном на 4 тижні;
- навчальної туристичної практики в  кінці ІV семестру терміном на 4 тижні;
- виробничої практики в  кінці VI семестру терміном на 4 тижнів.
Навчальна ознайомча практика передбачає дослідження туристичних ресурсів та атракцій Західної 
України, аналіз їхнього стану, популярності серед туристів, використання в туристичному бізнесі.
Навчальна туристична практика включає проходження туристичними маршрутами, дослідження 
туристичних об’єктів, вивчення просторової організації туристичних підприємств та підприємств 
гостинності у місті Львові, дає змогу студентам вивчити види та напрямки їх діяльності.
Виробничі практики націлена на отримання практичного досвіду управління туристичним 
підприємством. Реалізуються шляхом стажування у туристичних фірмах чи готельних закладах.
У результаті проходження навчальних і виробничої практик студенти здобувають такі 
компетентності як: здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні зв’язки при 
вирішенні поставлених завдань, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, здатність до 
адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій ситуації, розуміння принципів і процесів 
формування та організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та його підсистем, здатність 
управляти поточною діяльністю підприємства галузі туризму тощо.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Особлива увага у навчальному процесі надається розвитку у студентів таких соціальних навиків як 
комунікація, нетворкінг, креативність, ерудованість, проведення переговорів, конфлікт-менеджмент, 
здатність логічно мислити й управляти часом, командоутворення та робота в команді, особистісний 
розвиток, створення презентацій та ін. Такі важливі навики розвиваються в процесі виконання 
практичних та індивідуально-навчальних завдань з навчальних дисциплін, а також написання та 
захисту курсових робіт. 
В навчальному процесі застосовуються ситуаційні вправи, ділові ігри, практичні роботи, семінарські 
заняття та ситуації для обговорення. Такі форми та методи навчання дають змогу вдосконалювати 
комунікативні якості студентів, набувати лідерських якостей та менеджменту інформації, брати на 
себе відповідальність, навчають працювати в команді та розвивають вміння вирішувати конфлікти, 
що є часто результатом командної роботи. Проходження студентами навчальних та виробничих 
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практик також сприяє набуття соціальних навиків, уміння працювати в команді, особистому розвитку.
Отже, навчальний процес загалом та вивчення кожної навчальної дисципліни зокрема, побудовані 
таким чином, щоб студенти набули необхідних соціальних навиків для діяльності в туристичні сфері. 
Форми та методи навчання викладачів кафедри туризму сприяють розвитку таких соціальних 
компетенцій як організаційні, інформаційні, комунікаційні, особистісні, управлінські  та мовні 
компетенції.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійного стандарту немає

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОПП «Туризм» використовується підхід 
рівномірного розподілу навантаження протягом навчального періоду та виділення окремого часу для 
проходження практики. 
        Згідно ОП аудиторне навантаження студентів складає 3392 аудиторні години, на самостійну 
роботу студентів – 3808 год (більшість з яких освоюється в окремий від аудиторних занять період).
Загалом, навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-5 кредити ЄКТС. В 
середньому аудиторні години становлять1/3, а самостійна робота 2/3 дисциплін. Загалом протягом 
тижня є 26-28 аудиторних годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє більше 
уваги приділити самостійній роботі, на яку приділяється приблизно 32 години  в тиждень. Що 
стосується часу на самостійну роботу, то студенти мають право на прийняття самостійного рішення 
стосовно виконання самостійної роботи. 
Відмітимо, що 18 кредитів ЄКТС (540 год.) виділено на практики (навчальні та виробничу), на ці види 
робіт передбачено виділення не пов’язаного із аудиторними заняттями часу. 
        Самостійна робота враховується в процесі підготовки до семінарських занять при детальному 
висвітленні питань освітніх компонентів програми.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Освітньо-професійна програма «Туризм» не передбачає використання дуальної системи навчання. 
Проте, питання розвитку дуальної освіти на спеціальності «Туризм» розглядається при формуванні 
майбутніх освітніх програм. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://admission.lnu.edu.ua/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти конкурсний відбір здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання. Перелік конкурсних предметів станом на 2016 рік: українська мова і література (вага 
сертифікату – 0,25); географія (вага сертифікату – 0,4); іноземна мова або історія України (вага 
сертифікату – 0,2).
При розрахунку конкурсного балу враховується оцінки зовнішнього незалежного оцінювання, 
середній бал документа про повну загальну середню освіту (вага атестату про середню освіту – 0,1), 
призові місця Всеукраїнських учнівських олімпіад (вага бала за особливі успіхи – 0,05).
На другий курс можуть прийматись особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста 242 «Туризм», 5.14010301 «Туристичне обслуговування».
Розроблені вимоги для вступників є ефективним способом для формування контингенту студентів, які 
вмотивовані та здатні до навчання на освітній програмі за спеціальністю 242 «Туризм», тому що 
вимоги розроблялись з врахуванням особливості освітньої програми та спрямовані для виявлення 
знань, умінь та навичок, які є специфічними для даної спеціальності. Зокрема йдеться про іноземну 
мову, яка для спеціальності 242 «Туризм» є дуже необхідною.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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27.01.2016 року було ухвалено Вченою Радою Університету «Тимчасове положення про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
30.12.2016 року було розглянуто та затверджено Вченою Радою Університету «Положення про 
порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).
Згідно п. 11.7, 11.9 «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» відраховані студенти мають право на поновлення 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf процедура поновлення 
більш детально описана у «Порядку розгляду заяв про поновлення до складу студентів та 
переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана 
Франка» https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf .
В установленому порядку надається можливість зарахування на різні роки навчання. Для цього 
визначаються предмети, з яких слід додатково скласти іспит чи залік. При успішній здачі академічної 
різниці студент може зараховуватись на навчання за відповідною спеціальністю на здобуття ступеня 
бакалавра.
Доступність забезпечується шляхом розміщення інформації на сайті університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
У 2018 році на 2-й курс заочного навчання була зарахована Баран Марта Романівна (навчається зараз 
на 4-му курсі), яка закінчила Львівський кооперативний коледж економіки і права університету із 
дипломом молодшого спеціаліста. У 2019 році на 2-й курс була зарахована Ремецкі Крістіна Василівна, 
яка закінчила Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету із 
дипломом молодшого спеціаліста. Також у 2019 році на 2-й курс була зарахована Бабинець Ксенія 
Василівна, яка закінчила Природно-гуманітарний коледж Ужгородського національного університету 
із дипломом молодшого спеціаліста.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf).
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf).
 «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Студенти, які були на стажувані літом 2019 р.в готелях Греції і їм це зарахували за навчальну чи 
виробничу практику: Волошенюк Юля, Белей Анастасія, Скриль Тетяна, Гайдаєнко Яна, Синя 
Катерина.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Основними формами навчання є лекції, практичні, семінарські, консультації та навчальні екскурсії. 
Комплексне використання цих форм дозволяє досягнути програмних результатів. Навчальні екскурсії 
використовуються на таких дисциплінах як «Організація екскурсійної діяльності», «Організація 
готельного господарства», «Туристичне краєзнавство» та інші та дозволяють посилити навички 
практичної роботи, вивчити технологічні процеси у реальних умовах. Окремою формою навчання є 
практики та курсові роботи, що дозволяє проявити студенту індивідуальний підхід, забезпечує 
програмні результати щодо набуття здатності аналізувати туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні туристичного продукту, управляти підприємством індустрії 
туризму. Важливе значення приділяється самостійній роботі, що дозволяє здобувачам 
саморозвиватись та самовдосконалюватись.
В методологічному апараті досягнення програмних результатів використовуються типові методи 
навчання такі як мотивації навчально-пізнавальної діяльності, аудіовізуальні, діалогу, аналізу 
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ситуації, проблемний та інші. А також методи моделювання ситуації, інформаційно-комп’ютерні, 
аналіз помилок, дискусії із фахівцями, метод проектів, роботи в малих групах, що формує навики 
запровадження комунікативного менеджменту в практичну діяльність, розв’язання науково-
прикладних проблем в туризмі, прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах.
Форми та методи навчання вказані у робочих програмах і силабусах 
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism 
 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Що дозволяє на паритетних умовах включення 
студентського середовища в процес функціонування ЗВО.
Загалом в процесі навчання викладачі надають можливість студентам впливати на освітній матеріал, 
дискутувати на обрані теми, готувати індивідуальні завдання по досліджуваній тематиці. Також 
дається можливість вибору місць та тематики практик, реалізації власних інтересів в процесі 
підготовки курсових робіт. Можливе проходження навчальних курсів в системі Moodle. Широкого 
використання набув метод роботи в малих групах, що дає можливість проявити особистісні та 
комунікативні здібності студента. 
Періодично проводиться опитування студентів, щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування здійснюється центром моніторингу ЛНУ. 
Згідно останнього опитування методи проведення навчальних занять «повністю влаштовують» - 
41,1% здобувачів, «радше влаштовують» - 55,2% здобувачів; форми і методи проведення лекцій 
«повністю влаштовують» - 37,9% здобувачів, «радше влаштовують» - 55,2% здобувачів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи в Університеті включають: особистісний підхід; поширення знань і 
використання результатів наукових досліджень та участь студентів в наукових конференціях; вибір 
навчальних дисциплін з врахування думки студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); 
використання сучасних методів навчання та досліджень – ситуативні завдання; врахування потреб 
студентів з обмеженими можливостями. Всі методи навчання побудовані на принципі діалогу, що 
залишає студенту можливість вибору власного освітнього інтересу та досягнення результату в 
тандемі з викладачем.
В навчальному процесі спостерігається толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, 
що прописане в посадових інструкціях та інших документах.
Структури освітніх компонентів наповнюються із врахуванням можливостей варіювання 
інформаційного матеріалу з врахуванням потреб здобувачів та можливості вирішування проблемних 
практичних ситуацій.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація про навчальні дисципліни, робочі програми та силабуси розміщені на сайті факультету 
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism ). З метою інформування студентів про цілі 
лекційних курсів викладач, який розробив та читає відповідний курс, зобов’язаний протягом першого 
лекційного заняття стисло описати головні цілі. Зміст та очікувані результати навчання 
висвітлюються окремо для кожного змістового модуля. У випадку відсутності окремих змістових 
модулів зміст та очікувані результати навчання вказуються протягом першого лекційного або 
практичного заняття. Для покращення взаємодії студенти отримують контактну інформацію 
викладача (електронну пошту, веб-сторінку, номер телефону), що дозволить погодити час для 
консультацій стосовно відповідної навчальної дисципліни.
У випадку написання курсових робіт на першому етапі розглядається з кожним студентом: тема 
роботи, її актуальність і структура, а також терміни виконання. Студенти мають можливість отримати 
консультації з керівником в режимі он-лайн (Viber, Skype), чи попередньо узгодивши час консультації 
на кафедрі. 
На сайті географічного факультету висвітлюється наступна інформація стосовно навчання: графік 
організації освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання, робочі програми курсів, силабуси, 
інформація стосовно викладачів, електронна бібліотека викладачів географічного факультету, 
студентська наукова діяльність та ін.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Навчально-дослідна робота виконується у відведений розкладом занять навчальний час згідно 
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спеціального завдання в обов’язковому порядку кожним студентом під керівництвом викладача-
наукового керівника. Основним завданням навчально-дослідної роботи є набуття студентами навичок 
самостійної теоретичної та експериментальної роботи, ознайомлення з реальними умовами праці в 
науковому колективі. Основними елементами навчально-дослідної роботи є: науково-дослідна робота 
на практичних і семінарських заняттях; написання курсових робіт; робота студентів за 
індивідуальним планом навчання, участь в наукових проектах і конференціях. Студентам 
пропонуються на вибір теми курсових робіт, студент може обговорити і скоригувати тему.
Передумовою поєднання навчання та наукових досліджень студентами кафедри туризму є наявність 
наступних навчальних дисциплін: «Основи наукових досліджень» і «Методика розробки турів».
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Активний туризм», у його роботі бере участь 
15 студентів. Згідно програми роботи наукового гуртка, протягом року проходять польові 
дослідження в межах західного регіону України. Діє дві навчально-виробничі лабораторії: «Навчально-
туристична агенція» і «Готельної та ресторанної справи». 
Студенти спеціальності «Туризм» (32 осіб) приймали участь у міжнародному проекті «Przemiany 
przestrzenne uzdrowisk Ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827–2017. Ujęcie modelowe.» під 
керівництвом д-ра Л. К’юріні-Поплавського (Лодзинський університет, Польща) і доцента кафедри 
туризму Гамкала М. З. Перед студентами було поставлено завдання дослідження та ознакування 
об’єктів інфраструктури курортів Східних Бескидів згідно їхніх актуальних призначень, виявлення 
змін відносно архівних карт та визначення перспектив використання об’єктів інфраструктури для 
потреб туризму сьогодення. По завершенню досліджень студенти отримали сертифікати.
Серед стейкхолдерів, які зацікавлені науковими проектами студентів кафедри туризму виділяється 
Львівська обласна державна адміністрація, що зумовлене тематикою досліджень на теми 
запропоновані управлінням туризму та куротів, можливістю отримання інформації для досліджень.. 
Сприяють науковим дослідженням студентів численні туроператори (TUI Ukraine, «Ideas & Journey 
Travel», Каліпсо Тур, Музенідіс Тревел), що відображається у можливостях проведення польових 
досліджень в Туреччині, Греції, Болгарії та інших країнах. 
На географічному факультеті проводиться щорічна наукова студентська конференція учасниками 
якої є і студенти спеціальності «Туризм». Результатом конференції є ознайомлення із науково-
дослідною діяльністю студентів. Із збірниками конференції можна ознайомитись в бібліотеці та 
деканаті факультету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Перегляд змісту дисциплін відбувається кожного року. Розроблена робоча програма навчальної 
дисципліни розглядається і рекомендується до затвердження на засіданні кафедри туризму. 
Удосконалення навчальних дисциплін відбувається відповідно до розвитку туристичної сфери. Також 
результати написання наукових стетай, участь в наукових і практичних конференціях, семінарах, 
форумах, тренінгах запроваджуються у навчальні дисципліни.
Робоча програма курсу «Основи туризмознавства» оновлюється з використанням інформаційних 
ресурсів: Сайт ВТО https://www.unwto.org/; Головне управління статистики у Львівській області 
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/; Законодавчої бази туризму https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-
%D0%B2%D1%80 тощо.
При розробці програми «Основи туризмознавства», «Подієвий та етнотуризм» враховується досвід 
роботи зі студентами під час спортивно-туристичних походів з вивчення туристичних ресурсів, 
інфраструктури, зокрема етногеографічних регіонів України: Гуцульщина, Бойківщина, Покуття, 
Закарпаття. 
Доц. Клапчук М.В. у 2018 році приймав участь у 2 форумі гідів у Львові, на якому опанував нові 
методи і форми проведення екскурсій, які були застосовані в розробці курсу «Організація екскурсійної 
діяльності». Доц. Клапчук В.М. є сертифікованим гідом ЛМР, заступником голови громадської ради 
при управлінні туризму ЛМР та член комісії по сертифікації гідів при ЛМР. Власні доробки 
використовує при оновлення освітніх компонентів програм. 
Робоча програма з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» оновлюється на основі щорічного 
аналізу інформації Всесвітньої Туристичної Організації (ЮНВТО) https://www.unwto.org/, та українських 
видань з географічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних базах даних.
Робоча програма з дисципліни «Соціальні проблеми сучасного суспільства» оновлюється на основі 
аналізу інформації Організація Об'єднаних Націй (ООН), зокрема Продовольчої та 
сільськогосподарської організація ООН (ФАО), Ради Безпеки ООН, Економічної і Соціальної Ради ООН 
(ЕКОСОС), Міжнародної організації праці (МОП), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) і інших: 
https://www.un.org/ru/
При розробці програми з дисципліни «Фестивальний та конференційний туризм» використовуються 
інформаційні ресурси мережі інтернет (дані офіційного сайту Всесвітньої асоціації виставкової 
індустрії) та ряд літературних джерел, що подані у робочій програмі курсу. 
Робоча програма з дисципліни «Туристичне країнознавство» оновлюється на основі використання 
інформаційних ресурсів: http://www.world-tourism.org – інформаційний розділ Всесвітньої Туристичної 
Організації, який також містить інформацію національних туристичних адміністрацій країн, що 
входять до UNWTO, статистичні дані.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
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Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок реалізації 
міжнародних проектів, грантів та договорів» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf та "Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана 
Франка" http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf
Відповідними договорами передбачено участь студентів у програмах мобільності (Еразмус +, 
Версальський університет, Франція) та міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет, 
Польща). У 2018 році брали участь у програмах мобільності доц. Бордун О.Ю. (Еразмус + , Португалія) 
та ст. викл. Зінько Ю.В. (Париж, Франція). 
Спільно з Вищою суспільно-природничою школою імені Вінцента Поля у Любліні та кафедрою туризму 
була проведена IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne formy turystyki i rekreacji” (2018 
рік).
Проф. Мальська М.П. приймала участь у конференціях: «Проблеми туризму великих міст» (Польща); 
XXVIII Міжнародний Економічний Форум (Польща); Current challenges of local and regional development 
(Польща); Міжнародна Наукова Конференція «Сучасні форми туризму і рекреації» (Польща). 
Асистент кафедри Жук Ю. прийняв участь у Міжнародній науковій конференції «Parki narodowe w 
Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe a dialog interesariuszy» у місті Суха Безкидзька.
На 3-му курсі навчається студентка із В’єтнаму Нгуєн Хоанг Лінь Занг.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти міститься в «Положенні про організацію освітнього процесу», робочих 
навчальних програмах дисциплін, силабусах.
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін 
здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється протягом 
семестру. Він включає: усне та письмове опитування, експрес-тестування, оцінку роботи в малих 
групах, тестування, захист індивідуальних завдань, підготовка рефератів з окремих питань, 
модульний контроль.
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються різнорівневі види завдань. 
Перевірка таких робіт дозволяє оцінити здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і 
практики у системі фахової підготовки, вміння їх застосовувати. Навчальна дисципліна «Туризм у 
містах» передбачає виконання практичних робіт у формі доповідей-презентацій про туристичний 
імідж міст; вивчення туризму в містах окремих країн.
Модульний контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання 
практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо. 
Проведення модулю дозволяє з’ясувати проблемні питання розглянуті попередньо, що сприяє 
подальшому акцентуванні на мало висвітлені питання. При вивченні курсу «Туристичне 
ресурсознавство» модульна контрольна робота включає закриті тестові завдання з множинним 
вибором; відриті тестові завдання-доповнення. 
Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами для 
самостійної роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 
викладача. Так, при вивченні курсу «Страхування в туризмі» різнорівневі запитання та завдання для 
самоконтролю містяться в однойменному навчальному посібнику.
Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного 
контролю. 
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із 
запропонованих, тестові запитання відкритого типу, описові завдання.
Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС визначає Положення про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Університету.
Заміри залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE згідно наказу ректора.
Отже, навчальні досягнення студентів оцінюються регулярно і об’єктивно, з використанням чітких й 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних перевірок.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначенню чіткого 
розподілу балів оцінювання у різних формах контролю. Розподіл балів визначений у робочій програмі 
дисципліни. Структура питань, які виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються 
заздалегідь, контрольні питання обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або 
консультаціях. Розподіл балів за формами навчання доноситься до студентів лектором на перших 
заняттях, а також вказаний у робочих навчальних програмах..
Систему оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає кафедра. Форма проведення 
контролю та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри туризму і є обов’язковою частиною 
навчально-методичного комплексу дисциплін. Інформація про форми контрольних заходів та критерії 

Сторінка 14



оцінювання здобувачів вищої освіти регламентується нормативною базою Львівського національного 
університету імені І.Франка.
На кафедрі практикується збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, що здійснюється шляхом опитування після двох 
перших тижнів навчання. Отримана інформація обговорюється на засіданні кафедри, подається в 
деканат і навчально-методичний відділ університету для вдосконалення освітнього процесу.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої 
освіти на початку семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, при 
ознайомленні з програмами навчальних дисциплін.
Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю факультети за 
погодженням з кафедрами, складають на кожний семестр відповідно до робочих навчальних планів 
розклад занять та екзаменів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та студентів не 
пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії (пункт 3.10 Положення про організацію 
освітнього процесу в Львівському національному університеті і. І. Франка).
Графік навчального процесу на навчальний рік для студентів географічного факультету як денної, 
так і заочної форми навчання по курсах і спеціальностях розміщено на дошці оголошень біля 
деканату та на електронній сторінці факультету (https://geography.lnu.edu.ua/students/rozklad-zanyat, 
https://geography.lnu.edu.ua/students/zaochne-navchannya-2).  У графіку міститься детальна інформація 
про тривалість семестрів, форми та кількість контрольних заходів, терміни проведення 
екзаменаційних сесій, практик та захист курсових робіт.
Терміни проведення атестаційних сесій визначаються наказом ректора. Розклад атестаційних сесій 
розміщується на сайті географічного факультету і дошці оголошень.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Формою атестації випускників програми є складання комплексного іспиту. Ця форма атестації 
здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) 
рівень, галузь знань 24 – Сфера обслуговування, спеціальність 242 – Туризм і є зазначеною у 
навчальному плані згідно з вимог освітньо-професійної програми «Туризм». Згідно рішення Вченої 
ради факультету така форма атестації здобувачів вищої освіти як бакалаврська робота для студентів 
які навчаються на ОПП «Туризм» (2016 р) не передбачалась. Проте згідно внесених змін атестація у 
формі бакалаврської роботи є у ОПП та навчальному плані 2019 р., що запровадилась після прийняття 
відповідного стандарту. Порядок організації і проведення атестаційного іспиту визначає «Положення 
про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Атестаційний екзамен 
спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою 
програмою.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів у Львівському національному університеті регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (знаходиться у відкритому доступі на інтернет-сторінці університету: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ). За бажанням кожен 
викладач та студент має можливість з ним ознайомитися в будь який зручний для нього час. Також 
роздруковані варіанти містяться у структурних підрозділах (деканат, кафедри).
Також процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та 
кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними 
критеріями оцінки, шляхом застосування встановлених процедур і форм контролю. Можливий 
конфліктний інтересів врегульовується Положенням про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Об’єктивність оцінювання описана в «Положенні 
про екзаменаційну комісію в Університеті» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). 
Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та 
професійної діяльності» (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої 
повноваження відповідно до Положення (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
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comission.pdf ).
Врегулювання конфліктів вирішується послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат, ректорат 
та комісія з питань етики. Під час проведення контрольних заходів у випадку виникнення конфлікту 
інтересів рішенням завідувача кафедри викладач може бути замінений.
У 2018 році виник конфлікт між викладачем Ковальчуком А.С. і студентами, пов’язаний із 
необ’єктивністю оцінювання. Це питання розглянули на засіданні кафедри, як результат Ковальчук 
А.С. не набрав більшості голосів, для рекомендації на переобрання на посаду доцента кафедри 
туризму.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у 
нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно 
склавши семестрову атестацію.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз 
викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: 
завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, 
який не проводив заняття в цій групі.
Якщо студент не ліквідував академічну заборгованість не більше ніж з трьох дисциплін впродовж 
семестрового контролю за погодженням із кафедрою студент може пройти повторне навчання 
дисципліни. Порядок повторного навчання вказано в «Положенні про порядок повторного вивчення 
окремих дисциплін»  (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf) 
Приклади повторного складання семестрової атестації:
29.01.20 студент Сухоняєв В.О. з групи ГРТ-34 перездав дисципліну Основи наукових досліджень по 
талону і отримав 52 бали.
28.01.20 студентка Серікова В. М. з групи ГРТ-21 перездала дисципліну Туристичне країнознавство по 
талону і отримав 56 балів.
4.02.20 студент Семенюк М.А. з групи ГРТ-43 перездала дисципліну Пізнавально-природний туризм по 
талону «К» (перед комісією) і отримав 51 бал.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової 
атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в 
деканат факультету з відповідною апеляційною заявою.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім'я декана факультету, який 
скликає апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана, в якому 
навчається студент, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який 
читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та 
представник ради студентського самоврядування. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її 
подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. 
По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення 
його результатів та приймає відповідне рішення. 
В процесі розробки перебуває положення про апеляцію
Прикладів застосування відповідних правил не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюється «Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості 
вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та 
розроблено з метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики 
та запобігання академічного плагіату у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 
студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності 
Університету, а також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які представляють свої 
дисертаційні роботи на спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у виданнях 
Університету, є стейкхолдерами Університету. 
Розроблений «Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ ).
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Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, 
бакалаврських, курсових робіт, звітів з практик, рефератів тощо) учасників освітнього процесу на 
наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів 
(зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності 
вищезгаданої платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо 
взаємодіє з надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо. 
За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на 
наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату 
здійснює завідувач кафедри.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять 
комплекс профілактичних заходів, а саме:
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання 
спеціальних курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з 
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (курсові роботи, звіти з 
проходження практик тощо);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють 
розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням;
- підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських, бакалаврських, курсових робіт, 
звітів з практик, статей до видань Університету, монографій, підручників, навчальних посібників.
У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат автор роботи, що проходила процес перевірки, 
має право на апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я Ректора Університету впродовж 
трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки.
За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету 
розглядає справи щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу а також 
протягом 10 робочих днів розглядає апеляційну справу.
Якщо розглядаються студентські порушення, то до її складу долучають представників студентства, 
яких має бути не менше, ніж половина складу комісії.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
- не зарахування результатів контрольного заходу;
- не допуск до захисту;
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- призначення додаткових контрольних заходів;
- відрахування із закладу вищої освіти;
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
Прикладів таких ситуацій не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
З метою забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час проведення конкурсного відбору 
науково-педагогічних працівників ЛНУ діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені 
Івана Франка» згідно якого створюються конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка 
відповідності поданих претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних 
працівників законами України, зокрема вимог конкурсу. http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf.
Процедура конкурсного добору зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо 
забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Так, згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента, 
старшого викладача кафедри проводяться відкриті лекції в присутності науково-педагогічних 
працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення професійної кваліфікації та 
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педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються всі докази професіоналізму 
та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на розгляд конкурсної комісії 
факультету. 
Подальші заходи при розподілі навчального навантаження на кафедрі туризму для залучення кращих 
викладачів на ОП передбачають наявність відповідного наукового рівня, навчально-методичної 
літератури та сертифікатів тренінгів та стажування з метою підвищення кваліфікації претендентами 
на викладання ОП. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Доцент Кізима В. Л. є засновником, власником та директором мережі туристичних агенцій «Лояль 
Турістік». Туристична компанія складається з 4 офісів: м. Львів, м. Івано-Франкіськ, м. Червоноград та 
м. Київ. Електронний ресурс : https://loyal.com.ua/lviv/. 
Біланюк О. П. – директор, власник туристичного агентства «Profi tour», агенство базується на 
міжнародному туризмі, де студенти отримують професійний досвід. Електронний ресурс : 
https://profitour.com.ua/. Асистент кафедри туризму.
Мережа туристичних агенцій «Лояль Турістік», туристичне агентство «Profi tour»,  забезпечує 
студентів практикою, які мають можливість отримати навчальний, практичний, виробничий 
професійний досвід (угоди додаються), а також випускників даної спеціальності працевлаштовують у 
туристичні компанії.
Представники туристичних фірм Львова на запрошення викладачів проводять лекції.
Роботодавці є порадниками груп, де із студентами відвідують форуми, виставки, різні навчальні 
програми. Проводять тренінги, семінари із студентами різних груп даної спеціальності в аудиторіях 
кафедри.  Керівники науково-дослідних робіт, курсових робіт, приймають участь у наукових 
конференціях.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Кафедра туризму залучає різних фахівців, експертів, професіоналів, практиків до аудиторних заняття. 
Електронний ресурс: https://www.facebook.com/Кафедра-туризму-Львівського-національного-
університету-ім-Івана-Франка-318026855327132/
22 березня 2018 р. Був проведений семінар від компанії «Stuff for rent» від генерального менеджера 
Максима Комарова. 
7 листопада 2018 р. відбувся семінар представників туристичного оператора «Каліпсо Тур ЮА» 
(Туреччина) – генерального директора компанії Еркана Чавуша. 
13 листопада 2018 р. семінар з заступником директора з дистрибуції з регіонального розвитку 
провідного міжнародного туристичного оператора TUI, випускником кафедри туризму, Романом 
Сливкою. 
4 грудня 2019 р. - представник міжнародного туристичного туроператора «Музенідіс Тревел Львів» 
Альбіна Брилліантова провела семінар для майбутніх фахівців туристичного бізнесу. 
11 березня 2019 р. «Холдинг емоцій !FEST» проводив тренінг та цікаве спілкування зі студентами, 
Тема тренінгу: Як створити позитивне враження й отримати бажану роботу? Тренер: Анастасія Ковач-
Петрушенко. 
27 листопада 2019 р. відбувся тренінг представника міжнародного туристичного оператора «Ideas & 
Journey Travel» («Ідеї та Подорожі») в особі Бербеничук Яни Сергіївни із студентами та викладачами 
кафедри туризму. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Львівський національний університет ім. І. Франка сприяє професійному розвитку науково-
педагогічних працівників системою професійної та фінансової мотивації. Професійний розвиток кадрів 
забезпечується програмою стажування, зокрема закордонного, на яке щорічно оголошується конкурс 
у ЗВО (таке стажування пройшли Мальська М. П., Манько А.М., Красько А. Б. та ін.), проведенням 
міжнародних наукових конференцій.
У структурному підрозділі Університету – Інституті післядипломної та до університетської освіти 
забезпечується підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою курсах підвищення 
кваліфікації, стажуванні. Для професійного вдосконалення науково-педагогічних працівників 
кафедри туризму важливе значення мають курси гідів-екскурсоводів по Львову, започатковані та 
забезпечувані працівниками кафедри (http://ipodp.lnu.edu.ua/news/guide-cources). Оволодіння 
комп’ютерною грамотністю, основами програмування, зокрема в освіті, забезпечують комп’ютерні 
курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси формують вміння роботи в системі LMS 
Moodle, Google Forms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti).
Мовні курси з вивчення іноземних мов створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії 
інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-
cources).
За розробку електронних курсів в системі Moodle передбачена премія.
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заохочення викладачів визначається Положеннями про нагороди, звання та преміювання 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/).
Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних 
працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету, «Медаль Івана Франка»
Працівники фінансово стимулюються згідно положень (Положення про мотиваційний фонд 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf, Положення про преміювання 
працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf ). 
Передбачена премія за публікацію статті у видані база даних Scopus. Розроблена система 
рейтингування викладачів.
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників 
Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразму +». 
Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної 
освіти та до університетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен 
викладач не рідше раз в п’ять років проходити підвищення кваліфікації у формі стажування. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Загалом площі аудиторного фонду на 1 студента (враховуючи двохзмінне навчання) становить 3,7 м2, 
що відповідає нормі. На факультеті є 15 мультимедійних систем загалом 57 % аудиторій забезпечено 
мультимедіа.
Є 5 кабінетів з комп’ютерним оснащенням: Навчальна лабораторія «Геоінформаційних технологій і 
ландшафтного планування» (24 комп.), Комп’ютерний клас (25 комп.), Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» (5 комп. ) Центр Інформаційних технологій Комп’ютерний клас (39 комп.), що 
забезпечує можливість використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері 
туризму; використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати запровадження методів 
комунікативного менеджменту в практику діяльності суб’єктів туристичного бізнесу.
Для потреб студентів діє 6 гуртожитків, що забезпечує більше 70 % від потреби. Функціонує 14 
їдалень, 6 актових залів, 11 спортзалів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних майданчиків.
Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць. В 
бібліотеці функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI. Бібліотека 
географічного факультету містить 26 посадкових місць. 
Фінансування ОП здійснюється з бюджетного та позабюджетних фондів. Фінанси розподіляються на 
такі статті: оплата праці, матеріально-технічне забезпечення та обслуговування.
Наявне навчально-методичне забезпечення, зокрема робочі і навчальні програми, силабуси, 
методичні рекомендації, навчальні посібники і підручники.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Для студентів створена сприятливе середовище як навчання, так і організації дозвілля. Зокрема 
функціонують студентські їдальні, для проживання є гуртожитки, організовані гуртки за інтересами, 
функціонує «Студентський клуб» студентське самоврядування та студентський профком. Для 
відпочинку та оздоровлення студентів діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному 
комплексів ЛНУ організовано низку спортивних секцій. На кафедрі туризму функціонує студентський 
науковий гурток «Активний туризм».
Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ університету та 
Стипендіальна комісія Університету. 
Проведення практик відбувається на базі: туристичних фірм м. Львова та області з якими є укладені 
договори про співпрацю.
На факультеті діє кабінет «Студентський простір» де студенти мають можливість комунікувати, 
організовувати студентську активність.
Викладачами кафедри розроблені і видані підручники, навчальні посібники і навчально-методичні 
рекомендації, які забезпечують студентам можливість формування загальних і професійних 
компетентностей в сфері туризму.
Формуються відносини між викладачами і студентами засновані на взаємоввічливості, 
взаєморозумінні і взаємодопомозі.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, 
навчальних лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до 
потреб навчання, викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Географічний факультет створює безпечні умови навчання та праці, у кожному структурному 
підрозділі знаходиться аптечка для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано норм 
охорони праці, пожежних і санітарно-епідемологічних норм. Студенти регулярно проходять медичний 
огляд в університетській поліклініці.
В головному корпусі університету працює медичний пункт для студентів та працівників Університету. 
В медичному пункті можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну 
допомогу. 
На географічному факультеті працює психологічна служба університету, яка пропонує здобути 
навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді та багато іншого.
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного університету імені Івана 
Франка, здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Проводяться заняття з 
дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Охорона праці» Інструктаж з охорони праці є обов’язковою 
умовою проходження навчальних та виробничих практик.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
В університеті працює Студентський відділ, який проводить, соціальну, інформаційну і культурну 
підтримку студентів.
Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і 
інформації є деканат факультету. Усі довідки з інших служб університету надаються централізовано 
через деканат, що забезпечують методисти деканату. Інформація до студентів доноситься через 
старостати, інформаційну дошку, сайт факультету, а також соціальні мережі. 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати потрібну інформацію на випусковій кафедрі у лаборантів або 
у викладачів. 
На географічному факультеті здобувачі вищої освіти комунікують із студентським самоврядуванням 
яке діє відповідно до положення, приймають участь у їх засіданнях, тим самим мають можливість 
висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд.
Велику підтримку для здобувачів кафедри туризму надає Первинна профспілкова організація 
студентів.
Здобувачі вищої освіти мають можливість контактувати з потенційними роботодавцями. 
http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/ 
Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за 
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії. http://studviddil.lnu.edu.ua/ 
Для студентів доступний і юридичний відділ, який працює в університеті. Відділ консультує з 
правових питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету.
Кафедра туризму в повному обсязі забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну 
та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
Згідно останнього опитування проведеного 17.02.20 р. здобувачі висловили такі оцінки: інформування 
про навчальні, наукові, та поза навчальні заходи – «повністю влаштовує» - 44,8%, «радше влаштовує» 
- 34,5% опитаних; проведення консультацій – «повністю влаштовує» - 41,4%, «радше влаштовує» - 
51,7% опитаних, що свідчить про позитивні оцінки переважаючої більшості студентів.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в 
університеті регламентуються документами:
Статут ЛНУ
п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі 
втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі 
збереженням окремих прав здобувача вищої освіти;
10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури 
Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, 
зумовлених станом здоров’я;
Положення про організацію освітнього процесу:
11. ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАДАННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ
11.6. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які 
унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову 
службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам 
надається академічна відпустка в установленому порядку. 
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Є можливість індивідуального плану навчання.
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). 
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. У разі потреби 
можливе його використання на факультеті.
На сайті є інтерактивна карта.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
СТАТУТ ЛНУ
10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА
5. Права та обов'язки осіб, які навчаються Університеті 
5.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
При Вченій раді Університету діє Комісія з питань етики та професійної діяльності. Є розроблене 
«Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного 
університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf ). Процедура розгляду конфлікту включає: подання заяви про порушення до Комісії; 
інформування особи, дії якої оскаржуються; розгляд заяви і винесення рішення протягом до 15 днів 
(при потребі може бути подовжений до 20 днів). Засідання комісії проводиться у закритому режимі.
Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із 
залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді географічного 
факультету. У разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у 
Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ.
В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. А також працює 
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції.
Конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Питання процедури розроблення, затвердження ,моніторингу та періодичності перегляду розкрито в 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ) та в 
«Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка»  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП проводиться кафедрою туризму не частіше ніж один раз в рік, що розглядається на 
засіданні кафедри. Рекомендації кафедри подаються на науково-методичні раду факультету для 
розгляду. В випадку позитивного рішення науково-методичної ради питання зміни ОП розглядається 
на Вченій раді географічного факультету, а тоді на навчально-методичній комісії при Вченій раді 
університету та Вченій раді університету. 
В 2019 році була запроваджена бакалаврська робота відповідно до стандарту вищої освіти ОС 
Бакалавр спеціальності 242 Туризм, що сприяло формуванні нової ОПП із врахуванням обов’язкової 
бакалаврської роботи. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Студенти кафедри туризму беруть активну участь у впровадженні освітніх програм, через 
висловлення рекомендацій щодо вдосконалення освітніх компонентів, а також шляхом вибору 
дисциплін. 
На першому етапі порадники академічних груп на зібрані групи пояснюють важливість студента у 
виборі предметів та їх вагомий вплив на подальше навчання та його якість. Розказує про усі переваги 
та недоліки такої системи. Наступним етапом лектори (кандидати наук, доктори) проводять усні 
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опитування у групах та виясняють які предмети студенти хотіли б вивчати і чи є доцільність їх 
викладання на даній кафедрі. Третій етап: дослухавшись до думки студентів, викладачі розробляють 
навчальні плани предметів, які на думку студентів і членів кафедри можна б було впроваджувати у 
навчальний процес. На п’ятому етапі складається анкета, із зазначеними у ході попередньої роботи 
предметами, та затверджується на кафедрі. Опісля цього роздається студентам для визначення тих 
предметів, які кожен студент вважає за потрібне. Отримані дані опрацьовуються відтак формуються  
групи.
Студенти беруть участь у відкритих засіданнях кафедри присвячених обговоренню освітніх програм. 
Також студенти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, Вченій раді, 
яка розглядає та затверджує ОП.
0

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Студентське самоврядування бере активну участь у підготовці освітніх програм, адже воно є 
об’єднавчою ланкою між студентами і викладачами. Зокрема, свої рекомендації вони пропонують 
через представників студентства у Вченій раді факультету та університету. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
З метою забезпечення високої якості професійної підготовки запроваджено комплексне 
співробітництво із підприємствами та організаціями. Співпраця здійснюється з провідними 
туристичними агентствами та туристичними операторами з багаторічним досвідом надання 
туристичних послуг як на внутрішньому так і на міжнародному туристичних ринках  України та Світу: 
ТФ «Пілігрим», «TUI UKRAINE», ТзОВ СП “МІСТ-ТУР”, ТОВ «Музенедіс Тревел Львів», «Каліпсо Тур ЮА». У 
процесі реалізації співпраці з роботодавцями підписані двосторонні довготермінові договори про 
співробітництво; погодження у майбутніх роботодавців тем курсових робіт та виробничих практик з 
метою максимального наближення змісту їх підготовки до наукових та виробничих потреб. 
Представники роботодавців подають свої рекомендації, щодо вдосконалення практик та навчальних 
дисциплін, відбуваються спільні зустрічі, в тому числі і на відкритих засіданнях кафедри.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Для збирання інформації про випускників створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом 
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка».
Важливі події та заходи, які організовує відділ на яких зустрічаються працедавці, студенти та 
викладачі це - «Дні кар’єри ЄС», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи та тренінги до 
яких долучаються працедавці, «Майстерня кар'єри».
За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який що року проводить відділ 
працевлаштування маємо такі результати:
89 % - працевлаштовані випускники, з них 51,1 % випускників працюють за спеціальністю, 15 % - 
приватні підприємці. 72,5 % випускників зазначили, що мають перспективу кар’єрного зростання на 
даній роботі. Також варто зазначити, що 45% випускників почали працювати ще під час навчання, а 
32 % випускників працевлаштувалися на роботу протягом трьох місяців після закінчення 
Університету.
Додаткова інформація щодо працевлаштування випускників збирається працівниками кафедри 
шляхом інтерв’ю за базою контактів випускників сформованою на кафедрі.
Ще одним напрямком співпраці з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дозволяє 
посилити взаємодію випускників з університетом.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському національному університеті імені І. Франка 
забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf ). 
Система забезпечення якості закладу освіти забезпечує реагування на виявлені недоліки в освітній 
програмі та освітній діяльності.
На засіданнях кафедри туризму заслуховувались і затверджувались кожного семестру  програми 
базових дисциплін і дисциплін вибору. За необхідності викладачами вносились зміни до програм 
курсів.
На факультеті з 2018 року створена методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження та 
періодичного перегляду навчальних програм курсів та освітньої програми загалом.
 Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми виступає 
оцінка залишкових знань з певних курсів. Вони здійснюються у тестовій формі для дисциплін, 

Сторінка 22



обраних за результатами екзаменаційної сесії. При отриманні значних розходжень у бік пониження 
середнього балу оцінювання під час оцінки знань і отриманого під час сесії здійснюються такі заходи:
1) розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою відповідних рекомендацій;
2) в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету.
Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в освітню програму, у 
підходах до оцінювання знань студентів, а також удосконалення методів викладання. 
Щодо покращення ОП і освітньої діяльності з реалізації ОП важливим є покращення ефективності 
діяльності науково-методичних рад на факультеті з розширення її повноважень та оперативності 
діяльності.
Значна роль у реагуванні на недоліки в освітніх програмах належить Вченим радам факультету та 
університету. 
З метою оцінки ОП і виявлення недоліків центром моніторингу17.02.2020 р. проводилося опитування 
студентів. Відповідно до результатів переважаюча більшість студентів задоволена змістом ОП Туризм 
і не висловила особливих зауважень. Незначні зауваження були з таких питань змісту ОП: 20,6% - не 
влаштовує розподіл годин між дисциплінами; 20,6% - критерії оцінювання; 20,7% - наявні 
спеціалізації; 17,2% - забезпечення практичної підготовки. Відповідно на засіданні кафедри було 
розглянуто результати опитування і прийнято рішення викладачам звернути увагу на критерії 
оцінювання, керівникам практик проаналізувати програми практик для виявлення можливих 
недоліків. Оскільки переважаюча більшість студентів задоволена змістом ОП Туризм кардинальних 
змін не приймалось.
Також в результаті аналізу потреб ринку, які вказують на можливості розширення напрямів 
підготовки фахівців туристичного профілю у 2019 році розпочато набір на ОП «Міжнародний туризм» 
ОС «Магістр». 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Серед основних побажань і зауважень, висловлених під час попередньої акредитації спеціальності 
(2009 рік) було вказано на вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни, на 
необхідність впровадження програми комп’ютеризації з ширшим впровадженням навчальних 
комп’ютерних програм, телевізійних інформаційних програм, а також розширення співпраці з 
туристичними організаціями.
 За цей період кафедра активно напрацьовувала навчально-методичний матеріал для забезпечення 
дисциплін: підручник-монографію «Туризмологія», підручники «Маркетинг у туризмі», «Теоретичні 
основи країнознавства», «Країнознавство: теорія і практика», «Організація готельного 
обслуговування», «Управління сферою готельного господарства»,  навчальних посібників 
«Туристичне ресурсознавство», «Туризм в містах»,  «Туристичне країнознавство», «Історія розвитку 
туризму», «Англо-український словник з туризму», «Менеджмент організацій: теорія і практика», 
навчально-методичні матеріали з дисциплін «Історія розвитку туризму в світі і Україні», «Менеджмент 
у туризмі», «Основи наукових досліджень» та інші.
 Розширення програми комп’ютеризації навчального процесу було забезпечене шляхом створення 
спільної геоінформаційної навчальної лабораторії кафедри туризму і кафедри конструктивної 
географії і картографії (2017), де забезпечується вивчення програм бронювання та ГІС-програм.
Розширення співпраці з турфірмами відбулось шляхом організації і забезпечення навчальних і 
виробничих практик, проведення спеціалізованих курсів для студентів – турагентських з фірмою 
«Трайдент», агентів з продажу авіаквитків з фірмою «Пілігрим».
За останні роки викладачі кафедри в рамках договорів із закордонними вузами-партнерами та 
програми Еразмус+ пройшли стажування у вузах Польщі (Ягелонський, Вроцлавський, Варшавський 
університети, Університет Вінцента Поля у Любліні) та Португалії.
Додатково було враховано для удосконалення ОП стандарт для бакалаврів туризму 2018 року. На 
кафедрі був проведений круглий стіл за участю керівника групи з розробки стандарту проф. 
Любіцевої О.О. Кафедрою офіційно було подано рецензію на стандарт. Враховуючи вимоги стандарту, 
кафедрою проведено внутрішній аналіз освітньої програми щодо відповідностей основним 
компетентностям, зокрема фаховим. У 2019 році було запроваджено бакалаврську роботу.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах:
- Обговорення та затвердження ОП кафедрою. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена програма 
є збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи студенти здатні завершити окремі 
дисципліни та всю освітню програму. Крім того, кафедра повинна перевірити відповідність даної ОП 
стандартам вищої освіти. Позитивне рішення кафедри є підставою для передачі матеріалів 
методичній комісії факультету.
- Обговорення та затвердження ОП науково-методичною комісією. До складу науково-методичної 
комісії входить професорсько-викладацький склад факультету. Висновок науково-методичної комісії є 
рекомендаційним для Вченої ради факультету.
- Обговорення та затвердження ОП Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету 
входить професорсько-викладацький склад факультету, представники студентського уряду. Вчена 
рада факультету здійснює перевірку відповідності ОП усім вимогам факультету. Позитивне рішення 
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Вченої ради є підставою для передачі матеріалів на розгляд Вченої ради Університету. 
- Обговорення та затвердження ОП Вченою радою Університету.  
При коригуванні ОПП враховується також опитування студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію 
опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Втілення політики із забезпечення якості ОП у моделі системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-
content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf). 
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є центр 
забезпечення якості освіти, відділ менеджменту організації освітнього процесу, навчально-
методичний відділ, відділ аспірантури і докторантури, відділ ліцензування та акредитації. 
Структурними підрозділами, що залучені до реалізації внутрішньої системи забезпечення якості є 
студентський відділ, інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, центр забезпечення 
якості освіти, первинна профспілкова організація працівників та інші.
Дорадчими та робочими органами є:
• Ректорат (http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/); 
• Вчена рада Університету (http://council.lnu.edu.ua/);
• Науково-технічна рада (http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/);
• Громадська рада (http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/);
• Студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government/);
• Приймальна комісія (http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/).
Структуру та організацію внутрішнього забезпечення якості освіти уточнено у Положенні про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені І. Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
І. Франка регулюються «Статутом» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf ), 
«Положенням про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ імені 
Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ).
Оцінювання роботи викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення 
рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). 
Опитування студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно 
«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 
Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське 
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/ ).
Доступність забезпечується за рахунок розміщення всіх документів на сайті університету у розділі 
«Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ ).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
З метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін проект ОП розміщений на сайті 
факультету за посиланням https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism 
Інформація про діяльність кафедри доступна на офіційній сторінці географічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка – 
http://geography.lnu.edu.ua/department/turyzmu. Також у кафедри є офіційна сторінка у всесвітній 
соцмережі (https://www.facebook.com/KafedraTuryzmuLNU ) з метою обміну інформацією із 
викладачами, студентами та іншими учасниками навчального процесу, а також отримання зауважень 
та пропозицій зацікавлених сторін (стейкхолдерів)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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Інформація про ОП знаходиться на сайті географічного факультету (https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OPP-tour-bachelor-2016-1.pdf ).   

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони:
- Врахування регіональних особливостей та потреб роботодавців і органів влади;
- Наявність практичної підготовки студентів (навчальні практики на молодших курсах та виробнича 
практика на старших курсах);
- Закордонні навчальні практики (Польща) та стажування в закладах туризму популярних зарубіжних 
дестинацій (Болгарія, Туреччина, Греція, Польща); 
- Активна участь студентів в програмах академічної мобільності Erasmus+ у навчальних закладах 
Польщі і Франції;
- Широкий перелік вибіркової компоненти (25 % становлять вибіркові дисципліни);
- Залучення практиків туристичної галузі до освітнього процесу (керівники і менеджери туристичних 
фірм, керівники державних і муніципальних органів з туризму, лідери самоврядних громадських 
туристичних організацій). Вони проводять практичні заняття та майстер-класи і тренінги; 
- Створення Центру маркетингу та розвитку відділу, що активізував співпрацю з роботодавцями, 
випускниками та студентами;
- Використання різноманітних методів навчання (інформаційно-комп'ютерних, дискусії із фахівцями, 
роботи в малих групах, навчальні екскурсії)
- Консультування та врахування побажань практиків туризму при формуванні тем курсових робіт та 
навчального контенту.
- Забезпечено дієвий комплекс економіко-бізнесових та соціально-географічних дисциплін для 
формування широкого спектру фахових компетентностей на основі вивчення як фундаментальних, 
так і прикладних (спеціалізованих) дисциплін;
- Викладачі кафедри щороку проходять стажування у навчальних закладах Центральної і Східної 
Європи (Польща, Чеська Республіка).
Слабкі сторони: 
- Недостатня кількість годин з іноземних мов (є тільки на молодших курсах), що не дозволяє 
підтримувати належний рівень іноземної мови, а також ускладнює підготовку до ЗНО при вступі на 
магістерські програми;
- У зв’язку з відсутністю підсумкових бакалаврських робіт не забезпечується достатнє вміння 
розробляти власні бізнес-проекти і продукти туристичного плану та визначати шляхи їх 
впровадження;
- Більше уваги у навчальному процесі необхідно приділити туристичним дисциплінам гуманітарного 
плану (психологія туризму, педагогіка туризму та ін.);
- На порядку денному необхідним є ширше впровадження дисциплін, пов’язаних з Е-бізнесом і Е-
маркетингом в туризмі.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Удосконалення ОП освітнього рівня «Бакалавр» буде здійснюватись у найближчі 3 роки за такими 
пріоритетними напрямами:
1. Модернізація ОП «Туризм» з переходом в ОП «Туристична діяльність» відповідно до затвердженого 
стандарту МОН України Бакалаврський рівень, спеціальність 242 Туризм. Для цього у найближчій 
перспективі будуть здійснені такі заходи:
- Введення на географічному факультеті ОП «Туристична діяльність» у 2018 році було зумовлено 
підготовкою до впровадження нового стандарту освіти з туризму для бакалаврів, що передбачала 
значний акцент на прикладних і спеціалізованих дисциплінах, пов’язаних з різними видами туризму, 
та відповідала запитам практики туристичної діяльності. У найближчі роки адаптовано пропоновану 
ОП до вимог стандарту МОН України Бакалаврський рівень, спеціальність 242 Туризм.
- У зв’язку з введенням бакалаврських робіт значна увага приділена підготовці курсових робіт, 
практичному проектному плануванню та науково-дослідній роботі студентів.    
2. Зосередження уваги на дуалістичному характері освітньої програми з акцентом на практичних 
складових та формуванні навиків з розробки власних проектів при підготовці бакалаврських робіт, 
що передбачає впровадження таких заходів:
- Розширення мережі об’єктів практики (online-туристичні агенції, регіональні і локальні органи 
управління туризмом, туристичні організації), а також забезпечення ефективного використання 
закордонних практик і стажувань.
- Активізація співпраці з роботодавцями щодо розробки актуальних інноваційних проектів для 
суб’єктів туристичної діяльності. 
3. Розширення спектру фахових дисциплін, що забезпечують сучасні вимоги до випускників 
туристичної освіти, передбачає такі заходи:
- Пропонується у найближчі роки більше уваги приділити дисциплінам, пов’язаним з використанням 
сучасних комп’ютерних технологій. Зокрема, передбачено введення таких дисциплін: Е-маркетинг, Е-
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бізнес, Комп’ютерні інструменти маркетингу і бронювання.
- Доповнити економічно-бізнесовий профіль програми дисциплінами соціально-гуманітарного плану: 
Соціологія туризму, Психологія туризму, Педагогіка туризму і Філософія туризму. (як курси за 
вибором студентів).
- Передбачити збільшення кількості годин з іноземних мов, у першу чергу на старших курсах.
4. Забезпечення підготовки фахівців для планування розвитку туристичних дестинацій в Західній 
Україні та формування навиків просування регіональних і місцевих туристичних продуктів і послуг, 
що передбачає впровадження таких заходів:
- Включення в ОП дисциплін, орієнтованих на забезпечення компетенції планування і управління 
регіональними і локальними туристичними дестинаціями: Управління туристичними дестинаціями, 
Управління регіональним і локальним туризмом, Управління зрівноваженим туризмом, Маркетинг і 
моніторинг туристичних продуктів.
- Забезпечити можливість здобуття студентами сертифікатів туристичного гіда, екскурсовода та 
фахівця з активного туризму на базі курсів в Інституті довузівської і післядипломної підготовки ЛНУ 
ім. І. Франка.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 13.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо 
нього*

Назва файла Хеш файла

Спелеотуризм навчальна 
дисципліна

Спелеотуризм.pdf lDI/f0cZrECnj6TyJAAv8bGdaH/19H2aAi6rPxE/AcU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, туристичне оснащення

Екстремальні види 
туризму

навчальна 
дисципліна

Екстремальні види 
туризму.pdf

KuEh8xjcajqtJ/gOYepx8S9UPYVARuxMXqIxC9EoL20= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи гостинності навчальна 
дисципліна

Основи гостинності.pdf p1glAfVxinObvduRk8OnbCWKVKEm80QQL1sTbrQ6610= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Суспільно-географічні 
основи розвитку 
туризму

навчальна 
дисципліна

Сусп.геогр. 
осн.розв.туризм.pdf

JnpMQ66mW8WmxIVuP041HLBrbCYKlxZAOKCct4H27f0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи фізичної та 
суспільної географії

навчальна 
дисципліна

Основи фізич.і 
сусп.географії.pdf

LzEKZyhq04up6MBruZjMSJ9xro3SmqCyozQcQnfbydk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Музеєзнавство навчальна 
дисципліна

Музеєзнавство.pdf oEjr0WCmFIEb8pkW4DH/eJ02OgDcK7dhTBqANVXPxgw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Замковий туризм навчальна 
дисципліна

Замковий туризм.pdf R4ILXp21gcMGxnMvO7BJ8oc+CjmLbnMMqRobxBXKGM4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Спортивно-туристичне 
орієнтування

навчальна 
дисципліна

Спортивно-туристичне 
орієнтування.pdf

xF5VK/Ty2jHyP/74Xp5Hg06DJ4NgJXts1BrzMsl8VAs= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, туристичне оснащення

Історико-культурний 
туризм

навчальна 
дисципліна

Історико культурний 
туризм.pdf

LbKZidsx4zxqfjUflaV1ywxgutYocmCb3WoWFVdfvjo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туристично-ресурсний 
потенціал території та 
його використання

навчальна 
дисципліна

Туристично-рес.потенціал 
території.pdf

W0Xd92s0M+pQu6BMbztUTKY4k/PbS9c/5Ws9KI74Nwg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туристичне 
ресурсознавство

навчальна 
дисципліна

Туристичне 
ресурсознавство.pdf

B0XV/Dtlr84Ckn+lsXnDu4kzBkvm0hC3JjdpVHD/8MA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Гірський та пішохідний 
туризм

навчальна 
дисципліна

Гірський та пішохідний 
туризм.pdf

Z0D0ORGHtg5Y4mi8ot06IaKGlBDbyQ0kQLt56pIQKgI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, туристичне оснащення

Спортивний туризм навчальна 
дисципліна

Спортивний туризм.pdf 4OHgBAslbpNN1vV2sPRCfeu7alNixgaIqHmahcALSXU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, туристичне оснащення

Активний туризм навчальна 
дисципліна

Активний туризм.pdf 7C56ZcYDGa0eHxtcVH247So2Pt2cA2/v34M3/wPgeh0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, туристичне оснащення

Курсова робота курсова робота 
(проект)

Курсова роб..pdf fbv5TP/eKrMbo+ghr537d8AkBXFDjKKeZ8IbUpl26WA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Методика розробки 
турів

навчальна 
дисципліна

Методика розробки турів-
силабус.pdf

uzJO/Ey2F5Xmw53P6Hk9yX3lUPmhC2Z3roQHbXYrOJ4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи використання 
туристично-ресурсного 
потенціалу території

навчальна 
дисципліна

Основи використання 
туристично-ресурсного 
потенціалу території.pdf

7AgU06DYMOXIdJDqsz4Kd0h9jTvWcjYWpEwKJGokx9k= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Реклама та 
інформаційні технології 
в туризмі

навчальна 
дисципліна

Реклама та інф. техн. в тур-
силаб.pdf

Mzp2iNuhs3IM/L5irrVLIi6mvC1KDUW5LSvWxiH6OCM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія розвитку 
туризму у світі та 
Україні

навчальна 
дисципліна

Історія розвитку туризму в 
світі та Україні.pdf

yQGsfHuS0i+rmzcQzJ2dXUXyYgv95rmtsL8IdlZ7GYQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Просторово-часовий 
аспект розвитку 
туризму

навчальна 
дисципліна

Просторово-часовий аспект 
розвитку туризму.pdf

wFRzQXEtu/FV434346xFnyAWaX+Jq+CNVaecA5ZM9hI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Військово-подієвий 
туризм,організація 
військово-історичних 
турів

навчальна 
дисципліна

Військподієвий туризм-
силабус.pdf

U0/twYuLj6334mn7lKFZyjxHK2gz3sK4FzDHYZrdTMI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Організація 
транспортного 
обслуговування туристів

навчальна 
дисципліна

Орг. трансп. обсл. туристів-
сил.pdf

GGKI1sacICxv82SBGndnmt/rl92zGOsM6zn1kfreh4g= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Релігійний туризм і 
паломництво

навчальна 
дисципліна

Релігійний туризм-силабус.pdf lkNUd/uX8utMaoF2vJUjZ8Sjbx+ygWHzFvs2sFeP7yw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Подієвий та етнотуризм навчальна 
дисципліна

Подієвий та етнотуризм-
силабус.pdf

zxORg9XAoJegf24oOcv3BAHRVPHgZU4l5C5bYZ0/9Os= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Спортивно-подієвий 
туризм

навчальна 
дисципліна

Спорт-подієвий-силаб.pdf yARleP8n4mVGEcRaQs/z+BDZI1+ELdwHXLCI+S9XYQo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туристичний супровід навчальна 
дисципліна

Туристичний супровід-
силаб.pdf

jaN1aI2fKFL1TTMaxZfOiNk0Am4b4jPEFl+P3n7k4vw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Інфраструктура туризму навчальна 
дисципліна

Інфраструктура туризму-
силаб.pdf

DQUAKq+PEcZQ0u/tnKP3OMuVdnvdinlE4SlC5mek168= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Світовий досвід 
виникнення та розвитку 
туризму

навчальна 
дисципліна

Світовий досвід вин. і розв. 
тур..pdf

62A9k681y/gkM4CMMA/C6UI+uTJ0bdMcVv/zJF+/oTg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Сталий туризм навчальна 
дисципліна

Сталий туризм-силаб.pdf iPtvmWa+SXm5UkOXTAJPgec2Nh8RovTLNcTgrmt77wU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365



Сільський зелений 
туризм

навчальна 
дисципліна

Силабус Сільський туризм.pdf 8wFNVTOuGjS7S7c9QCVEH4URl4GTRpNveI7ASD0MGCk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Фестивальний та 
конференційний туризм           

навчальна 
дисципліна

Фестивальний туризм-
силабус.pdf

ADXzLEGFZRnOH2AJm0Z6/iNDvyFjy8RF4tpgdvndHR0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туристична картографія навчальна 
дисципліна

Тур_картографія-силаб.pdf VBR+aWBmJWWzF8aQPckR21p1dMOOXuaCC9L9CSwMv2I= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Водні види туризму навчальна 
дисципліна

Водні види туризм-силаб.pdf jkNNZgsabnkCPLZX9R7u4K1MRs+1D+DKAGg1tN1lt2Y= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Соціальні проблеми 
сучасного суспільства

навчальна 
дисципліна

Соц.проб. суч. сусп.-силаб.pdf prbbcFINFT7hZupL+/Q1Ll6w3cKaUuC1SxfUoaF4LEk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Пізнавально-
природничий туризм

навчальна 
дисципліна

Силабус Пізнавальний 
туризм.pdf

wsjuZ+zAqTk1xUKd7IxgaylL5JFcNFaRmnMP/0NI7bg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Геотуризм навчальна 
дисципліна

Силабус Геотуризм.pdf 26Hsbs3tbVKvkR1OMwm8QRTedvwx/5rZOsnQQUQ5GPI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Екотуризм навчальна 
дисципліна

Силабус Екотуризм.pdf H8OgU2b06eL+1av/wlrqppFq89kCdk8BlBUiyw7HTKw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Страхування в туризмі навчальна 
дисципліна

Страхув. в туризмі-силаб.pdf vjx02/q0bsdX7e1hqJCmceTsukpab1St8Y/1ywKigoY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Основи наукових дослід..pdf HNQ9bDbVqBnEZyrU4iQjsNsmVu5jBHL1aVn9HxkqPNo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туризм в містах навчальна 
дисципліна

Туризм в містах.pdf 7tXZxaWcJn15V9GlAWy3Vo9trrgf2vMImq3uVE6rdGA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Рекреаційні комплекси 
світу

навчальна 
дисципліна

Рекр. компл. світу.pdf wbH9fo/APeZRs0r5+1bFrPUKMaPWIEq2/iXJ6UKvb/c= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Екологія навчальна 
дисципліна

Екологія.pdf YbgjCovrEtvDesVKsC3Hskye2rckU2bjhnwaGwa0Eqo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист та 
сестринська справа)

навчальна 
дисципліна

Безпека життєдіяльності.pdf 2OxphB0B9M/On4vquA4NYRXVU4tMYs/WW2BbEoK8FXs= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туристичне 
країнознавство

навчальна 
дисципліна

Туристичне 
країнознавство.pdf

S6Jo0LpzBQkLK1AUIO73w7WEOBESyTjy8uDP1VmIcRo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Географія туризму навчальна 
дисципліна

Географія  туризму.pdf 88WFKQ8bcPmCS3t5h6pjII9y7lvHtepBjwyvG79qbIM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економічна теорія.pdf NoKIPrEomdSzQ1xOkBybHA4L9KoxU3+Yjhw9NNdXkA4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Інформаційні системи та 
технології 

навчальна 
дисципліна

Інформаційні системи і 
технології.pdf

/zAyJ+o2LJmlAjlIx7PHJMm0t2XmXWd29+CQ95OpdFY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи 
туризмознавства

навчальна 
дисципліна

Основи туризмознавства.pdf 44YgG9PWC8u3CKLpyXG6cSlP5sBYLgFm4AbzgPqxBKg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Статистика навчальна 
дисципліна

Статистика.pdf MHD60K8PYk5fSZy+PGihCSw30ghJh38mt8Lbq9iKBC8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Політологія навчальна 
дисципліна

Політологія-силаб.pdf sD/ov6hPAI08csYQcZfIF+v0RXmTmtp+rythOSqKTBA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

Фіз.вих..pdf jm7RmFHz3iejzMEDNq5e2A/EOk+mlCU45AcaJs3sxdU= Спорткомплекс університету, 
спортивне спорядження, 
аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Rob_Progr_Tourism_B1+ESP.pdf gsnGAtzOs2QM0NPcDH1Om4O4wVy8CLSCt3s48YVkiCY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf LeUzSCqPSqcgUwU7crXgxuqHe40ZXiuceZgHmF5hvAk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія української 
культури 

навчальна 
дисципліна

Істор. Укр. культ..pdf JBQk3y8uAH5WmyJk9wQ1hQGb/3t3hU6RGqZejTp5B7c= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія України навчальна 
дисципліна

Історія Укр..pdf umcHl/rly5RB1EWjpsgCrhSRQZ+rEG7HIF2X2Ghbi+4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Укр. мова.pdf DK8AMIe7Cs4D9yeFHT1TWBBkjaeGTQFW4SdrAKWDrrw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Вища та прикладна 
математика

навчальна 
дисципліна

Вищ. матем..pdf QJh/Sw0to0V0xRWlp3AUdlTyVViYqhMt/49TDJnN2fw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Організація 
туристичних подорожей

навчальна 
дисципліна

Організац.тур.подорожей.pdf s0kE5X7Re/edDd7CBvLmcgsOwqAP7+ajM6EAbaZLuts= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Організація екскурсійної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Організ. екскурсійн. діял..pdf OHGqssz2pZYoCRrXymmCQC1ERdZ1CUUNbKCRBtXewEc= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Організація анімаційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Організ. анімац. діял..pdf g0t0ylIb07gS+ck2He/VNQ9BgebEjAsMMIYH2GwoSss= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365



Комплексний 
державний екзамен 
«Організація туризму»

підсумкова 
атестація

Держ. ісп.-силаб..pdf GOPPBdC1+IaUixKds5BC3YZvEB9IOvTymIijbixT/PI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Навчальна туристична 
практика

практика Практ.-Навчальна туристична 
практика.pdf

T7HRy/ZFWxHGwBWgyuIobwwLZV4bzKRHGcc16mNe+h0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, стаціонари університету, 
туристичне оснащення, 
туристичні бази, готелі, 
туристичні фірми

Навчальна ознайомча 
практика

практика Практ-Навч.ознайомча 
практика.pdf

GBJNQRCT/Fobef2ZaUiyfs52lMbVn7qMikHlvDvtL2I= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, стаціонари університету, 
туристичне оснащення, 
туристичні бази, готелі, 
туристичні фірми

Туристичне 
краєзнавство

навчальна 
дисципліна

Туристичне краєзнавство-
силаб.pdf

BpWVPlASM1927ejzw1YhO143snQUFRAJffoIVsI6E8c= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Друга іноземна мова навчальна 
дисципліна

2_inozem_robocha_ turism.pdf IFYAcRwCRjWXt7iK+/ZD7PoPA6jGEmyEUWF9mveyYkk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Психологія навчальна 
дисципліна

Психологія.pdf 9ApZP9enZv8xQA82jts6Y+TuWDDt2qNXPBl2qfe1leA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Охорона праці (основи 
охорони праці та 
охорона праці в галузі)

навчальна 
дисципліна

Охорона праці-силабус.pdf MSfrRQ/M4RRFK4NgUOXinp3EeI/A38o02OD9zN5uAoU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
демонстративне оснащення

Економіка підприємства навчальна 
дисципліна

Економіка підприємства-
силаб.pdf

HkPcmxNBNAO+0QvnDPwbCHV1gXsRAwzfR/docPAtkHk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Облік і аудит навчальна 
дисципліна

Облік і аудит.pdf aFs9eZTqiruO2o4loUiOmrYWalcyeXH7S2NRcXS8sj0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Менеджмент 
організацій

навчальна 
дисципліна

Менеджмент організацій-
силабус.pdf

zpMEAfR0DUcgTbG61ZfmmDlwX+nNu410pO0VCXkw/lA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Менеджмент в туризмі навчальна 
дисципліна

Менеджм в тур.pdf 1SFqCEoWUipc/qduMyQ6VVk2ewLmIXK4IqyT6NNg4pk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Маркетинг навчальна 
дисципліна

Маркетинг.pdf zgRCr7744/eVAzv6g517RhFeGalxioUf+TmTKsIQJSY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Правове регулювання 
туристичної діяльності

навчальна 
дисципліна

Правове регул.тур. діял.pdf iOuYHq+ejr23fKvyve44Bogr4izdm1X8bU5nGdRO5js= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство.pdf 7x7l56XAbasILsQMgCIcNmtDSFGmbJpLWHQV9SzLYps= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Організація готельного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Організац. готельного 
господарства.pdf

Nk9bhVbo91Nlx9oSyhuG9BRPDiCNcOZI34oD2w/soj0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Організація 
ресторанного 
господарства

навчальна 
дисципліна

Організація ресторанного 
господарства.pdf

EkHc/uU2DdI0RhnfIl3u+cy4voDuMrTRa1lMZ2j2oT0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Туроперейтинг навчальна 
дисципліна

Туроперейтинг-силаб.pdf DV1O4bjocU5qk6DCkyYSA1/glPCzd5DGM+5wqXHgvV4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Виробнича практика практика Виробнича практика-
силаб..pdf

tpD+X2tpQHOpZKrV/Rbloy+0m3fRS+0DpQBxD/9fXzQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365, підприємства туристичної 
сфери

Туризм на 
природоохоронних 
територіях

навчальна 
дисципліна

Силабус Туризм на 
природоохоронних 

територіях.pdf

z8GHVjAWTY0VNPQxftWOsHDeMpWY9jG2azU5zNOK7w8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

154107 Кічурчак 
Маріанна 
Василівна

Доцент 0 Економічна теорія 1. Гринів Л. С, Кічурчак М.В. Національна економіка. Навч. посібник. -Львів:
"Магнолія 2006", 2008. - 464 с.
2. Кічурчак М.В.  Відтворення суспільних благ в економічній системі 
України: концептуальні засади теорії та практики : монографія. -Львів:
2016. - 493 с.
3. Кічурчак М.В.  Суспільний товар як економічна категорія у поглядах
економістів XX ст. // Вісник економічної науки України, 2010. С 45-50

89908 Гамкало 
Михайло 
Зенонович

Доцент 0 Туристичне 
країнознавство

1. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало,
О. Ю. Бордун. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224 с.
2. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: Навч. посіб./
М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало.  – К.: Центр учбової 
літератури, 2012. – 300 с.

89908 Гамкало 
Михайло 
Зенонович

Доцент 0 Спортивно-
подієвий туризм

1. Mykhailo Hamkalo. Active tourism development in the Carpathian region. / M.
Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak  // Archives of tourism, Hospitality and Sport
Science. Vol 1, 2017, Lublin. – 41-54.
2. Hamkalo M. Active tourism development in Western Ukraine // Jornal of the
Department of geography and regional development FNS CPU in Nitra.2015.  –
P.31-39

162886 Власевич 
Тетяна 
Вікторівна

Асистент 0 Історія української 
культури 

1. Власевич Т. Екзистенціали як духовно-ментальні означеності 
української культури / Т. Власевич // Духовність. Культура. Нація. Збірник
наук. статей. – Вип.5. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 91–98.
2. Власевич-Хоркава Т. Смислові виміри ідентичності у філософсько-
культурологічних дослідженнях / Т. Власевич-Хоркава // Вісник 
Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. - 2013. -
Вип. 3. - С. 31-40.

55108 Наконечний Доцент 0 Філософія 1. Наконечний А. Ідея свободи у суспільно–духовному житті України XIV–



Андрій 
Романович

XVIII ст. / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2014. – Вип.
3. – С.67–75.
2. Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у 
філософській думці України першої половини ХІХ ст. (на прикладі 
творчості діячів «Руської трійці» та Т.Шевченка) / А.Наконечний // Вісник
ЛНУ. Серія філософсько-політологічні студії, 2014. – Вип. 4. – С.17–21.

6475 Благодир 
Світлана 
Феодосіївна

Старший 
викладач

0 Сільський зелений 
туризм

Зінько Ю. В. Використання італійського законодавчого досвіду для 
розробки законопроектів у сфері сільського туризму України / Ю. В. 
Зінько, П. А. Горішевський, В. П. Васильєв, С. Ф. Благодир, М. Б. Іваник //
Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 15. – С. 179-188.

132019 Бунь Вікторія 
Вікторівна

Доцент 0 Політологія 1. Теорія політики: підручник / Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., 
Требін М.П., Угрин, Л.Я., Шиманова О.В. // Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с.
(С. 94–144).
2. Бунь В. Детермінанти електорального вибору: раціонально-
інструментальний підхід / Бунь В. // Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені Івана Франка.Серія 22. Політичні науки
та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2015.– Вип. 17.
– С. 53–58. 
3. Бунь В. Теоретичне визначення форм електоральної суб’єктності / Бунь
В. // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-
політологічні студії. – 2015. – Вип. 6.– С. 286–294.

46650 Бек Юліан 
Богуславович

Доцент 0 Правове 
регулювання 
туристичної 
діяльності

1. Бек Ю. Б. Правовий статус приватних підприємств / Ю. Б. Бек //   
Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин, збірник
наукових праць НАПрН, за ред. академіка НАПрН України Луця В.В.- К.
2013.
2. Бек Ю. Б. Правове регулювання цивільних (приватних) господарських
відносин в Україні / Ю. Б. Бек // Dyskrecjonalność w sprawach z udzialem
przedsiębiorców. Tarnobrzeg, 2015.)

59485 Федик Іван 
Ігорович

Доцент 0 Історія України 1. Федик І.І. Національна політика міжвоєнної Польщі в Галичині: 
єврейський контекст (На прикладі діяльності правоохоронних органів) / І.
Федик // Наукові зошити історичного факультету Львівського 
університету. - 2012-2013. - Вип. 13-14. - С. 589-595
2. Федик І.І. проблема опору польській владі в ідеології українських 
молодіжних націоналістичних радикальних організацій 20-х рр. ХХ ст.
(англ. Мовою) / І. Федик //  Наукові зошити історичного факультету 
Львівського університету. 2017. Випуск 18. C. 144–152
3. Федик І.І. the part of humanitarian education in theovercoming of historical
stereotypes(basing on the patterns of ukrainian-polish relations) / І. Федик //
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2016.
Випуск 17 C. 186–190

161531 Хібеба Наталія 
Василівна

Доцент 0 Українська мова 
(за проф. 
спрямуванням)

1. Хібеба Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням : методичні
вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів 
географічного факультету спеціальності 6.140103 „Туризм”. – Львів : 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 108 с. 
2. Українська мова за проф. спрямуванням: зб. тестових завдань / уклад. :
З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 174 с. (у співавторстві). 
3. Хібеба Н.В. Українська мова : посібник для студентів-іноземців 
факультету міжнародних відносин. – Львів : Львівський національний
університет ім. Івана Франка, 2014. – 146 с. (у співавторстві з Б. Соколом).
4. Хібеба Н.В. Українські ергоніми в аспекті лінгвокраїнознавчих студій //
Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук.
праць. – Львів, 2010. – Вип. 5. – C. 102–110.

312470 Жук Юрій 
Ігорович

Асистент 0 Сталий туризм 1. Zhuk Y., 2016, Perspectives for tourism development in border towns of Lviv
oblast, Journal of Geography, Politics and Society, 6(4), 34-38.
2. Жук Ю.І. Реалізація методичних підходів до оцінки сталого розвитку
малих міст / Ю.І. Жук // Вісник Львівського університету. Серія 
географічна. 2016. Випуск 50. Львів, 2016. – С. 166-176.
3. Zhuk Y. Towns of  Lviv oblast: cooperation in tourism sphere. Archives of
Tourism, Hospitality and Sport science. Vol. 1. 2017. pp. 149-156.
4. Безручко Л. С., Клапчук М. В., Жук Ю. І. Екологізація готельного 
господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого 
розвитку / Л. Безручко, М. Клапчук, Ю. Жук // Географія та туризм: наук
зб. Вип. 43. – К: Альфа-ПІК, 2018. – С. 48–54.
5. Bezruchko L., Zhuk Y. Pecculiarities of the organization of the recreational
activities in the national parks of Ukraine (on example of the Shatsky national
park. Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog.
Mononografia naukowa. Sucha Bezkidzka, 2019. SS. 248–262.
6. Nazaruk M., Zhuk Y. Revitalization as one of the preconditions for the 
tourism development in the Lviv region. Archives of Tourism, Hospitality and
Sport science. Vol. 1. 2018. pp. 105–115.
7. Мальська М. П., Жук Ю. І. Сучасний стан і перспективи розвитку 
промислового туризму Львівської області / М. П. Мальська, Ю. І. Жук //
Перспективи розвитку туризму в Україні. Збірник статей до ювілею В. К.
Федорченка. – Тернопіль, 2019. – С. 102–111.

6475 Благодир 
Світлана 
Феодосіївна

Старший 
викладач

0 Екотуризм 1. Благодир С.Ф., Зінько Ю.В., Гнатюк Р.М. Проблематика створення 
геопарків в Українських Карпатах // Проблеми геоморфології і 
палеогеографії Українських карпат і прилеглих територій. – Львів: Вид.
центр Львів. у-ту імені Івана Франка. - 2006. ― С. 274-281.
2. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу
«Екологічний туризм і агротуризм» для студентів географічного 
факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько //
Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ.
факультету, 2013. – 18 с.
3. Зінько Ю. В. Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та
шляхи сталого розвитку / Ю. В. Зінько, М. П. Мальська, С. Ф. Благодир,
Іваник М. Б. – Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 45.
– 2014. – С. 443-352.

6475 Благодир 
Світлана 
Феодосіївна

Старший 
викладач

0 Геотуризм 1. Благодир С.Ф., Зінько Ю.В., Гнатюк Р.М. Проблематика створення 
геопарків в Українських Карпатах // Проблеми геоморфології і 
палеогеографії Українських карпат і прилеглих територій. – Львів: Вид.
центр Львів. у-ту імені Івана Франка. - 2006. ― С. 274-281.
2. Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних
геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, 
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ
“Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.
3. Кравчук Я. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування /
Я.Кравчук, А.Богуцький, Ю.Зінько, В.Брусак, С.Благодир, О.Шевчук. – 
Вісник Львівського університету. Серія географ. – Вип. 43. – Ч. 1 – 2013. –
С. 179-184.
4. Брусак В. П. Пам’ятки неживої природи й історико-культурні об’єкти
регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»: стан охорони і
перспективи рекреаційного використання / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська,
С. Ф. Благодир // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських
Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2018, Вип. 1 (8). – С. 121–130.

6475 Благодир 
Світлана 
Феодосіївна

Старший 
викладач

0 Пізнавально-
природничий 
туризм

1. Благодир С.Ф., Зінько Ю.В., Гнатюк Р.М. Проблематика створення 
геопарків в Українських Карпатах // Проблеми геоморфології і 
палеогеографії Українських карпат і прилеглих територій. – Львів: Вид.
центр Львів. у-ту імені Івана Франка. - 2006. ― С. 274-281.
2. Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних
геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, 
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ
“Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.
2. Брусак В. П. Пам’ятки неживої природи й історико-культурні об’єкти
регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»: стан охорони і
перспективи рекреаційного використання / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська,



С. Ф. Благодир // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських
Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2018, Вип. 1 (8). – С. 121–130.

201346 Кізима Вікторія 
Любомирівна

Асистент 0 Організація 
туристичних 
подорожей

1. Власник та директор мережі туристичних агенцій «Лояль Турістік».
Засновник навчального центру «Лояль Турістік» з підготовки працівників
туристичної галузі.
2. Мальська М.П., Кізима В.Л., Жук І.З. Організаційно-економічний 
механізм управління сфери готельного господарства України : монографія
/ Мальська М.П.Кізима В.Л., Жук І.З. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. -
213 с
3. Кізима В.Л. Сегментація ринку споживачів за сприйняттям вітчизняного
туристичного продукту / Кізима В.Л. //  Науковий огляд. – К., 2016. № 3
(24). – С. 5-
4. Мальська М.П. Теоретичні засади розвитку готельного господарства за
сучасних умов ринкового господарювання / Мальська М.П., Жук І.З, Кізима
В.Л. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка Серія: міжнародні відносини. –2016. – Випуск
40. – С. 127-138.

201346 Кізима Вікторія 
Любомирівна

Асистент 0 Основи 
гостинності

1. Власник та директор мережі туристичних агенцій «Лояль Турістік».
Засновник навчального центру «Лояль Турістік» з підготовки працівників
туристичної галузі.
2. Мальська М.П., Кізима В.Л., Жук І.З. Організаційно-економічний 
механізм управління сфери готельного господарства України : монографія
/ Мальська М.П.Кізима В.Л., Жук І.З. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. -
213 с
3. Мальська М.П., Кізима В.Л., Жук І.З. Управління сферою готельного
господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. 
Кізима, І. З. Жук. –К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
4. Кізима В.Л.  Оцінка інвестиційно-туристичного потенціалу регіону в
контексті створення готельного підприємства / Кізима В.Л. // Науково-
практичний журнал. Регіональна економіка та управління 2(09). –З.: 
«Східноукраїнський інститут економіки та управління», 2016. –С. 75-80
5. Мальська М. П., Кізима В. Л., Мункачій І. З. Адаптація підприємств 
індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища / Мальська М. П.,
Кізима В. Л., Мункачій І. З. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка Серія: економічні 
науки. –2018. – Випуск 1(22). – С.141-147.

312488 Клапчук 
Михайло 
Володимирович

Доцент 0 Туристична 
картографія

1. Клапчук О. О. Оцінка пам’яток архітектури та містобудування міста
Львова для потреб туризму / О. О. Клапчук, М. В. Клапчук // Карпатський
край. – 2012. – №2. – С. 61-70. 
2. Клапчук В. М.  Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів
адміністративних районів Івано-Франківської області для стратегічних
потреб розвитку туристично-рекреаційної діяльності / В. М. Клапчук, О.О.
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312488 Клапчук 
Михайло 
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Доцент 0 Світовий досвід 
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розвитку туризму
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Михайло 
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Доцент 0 Організація 
екскурсійної 
діяльності
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Богданівна

Доцент 0 Спелеотуризм 1. Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер 
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3. Ховалко А.Б. Перспективи розвитку спелеотуристичних складових 
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Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 254-258.
4. Ховалко А.Б. Картографування карстових печер Поділля з метою 
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проблеми та перспективи використання  / А.Б. Ховалко, М.З. Гамкало //
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наукових праць / за ред. І.В. Смаля. – Ніжин: Міланік, 2009. – Вип. 3. – С.
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177480 Ховалко Анна 
Богданівна

Доцент 0 Екстремальні види 
туризму
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“Współczesny formy turystyki i rekreacji” XII Międzynarodowa Konferencja
Naukowa “Geografia, ekonomika i turystyka: narodove i międzynarodowe 
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туризм  
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економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ
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Василівна

Асистент 0 Менеджмент 
організацій
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18 (Index Copernicus)
7. Білоус С.В., Пурська І.С. , Дашковська А.В. Управління якістю надання
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Асистент 0 Організація 
анімаційної 
діяльності

1. Масюк Ю.О. Організація анімаційної діяльності. Навчально-методичні
матеріали. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 30 с.
2. Масюк Ю.О. Особливості розвитку придорожньої туристичної 
інфраструктури в Україні в сучасних умовах / Ю. О. Масюк// Вісник 
Львівського університету. Серія географічна. Випуск 42. – Львів, 2013. –
385 с. – С. 250-257.
3. Масюк Ю.О. Аспекти мотивації споживачів при формуванні попиту у
діяльності галузі івент-менеджменту / Ю. О. Масюк, А.М. Манько // Гульні і
забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і
на сяле:  традыцыі і навацыі / зб. Навук. Прац / Брэсц. Дзярж. Ун-т імя
А.С.Пушкіна [і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.]. – Брэст: Альтернатива,
2013. – 120 с. – С.107-111.
4. Масюк Ю.О. Роль івент-менеджменту у створенні різнопланових 
культурно-розважальних і пізнавальних заходів для молоді в сучасних
умовах / Ю.О. Масюк // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага
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Доцент 0 Організація 
ресторанного 
господарства
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4. Філь М. І. Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для 
ресторанного бізнесу / М. І. Філь, М. В. Рудавська / Науковий журнал 
«Молодий вчений» №10 (37), дизайн, видавничий дім «Гельветика» 
частина 1, 2016.-С. 27-31.

101431 Зінько Юрій 
Володимирович

Старший 
викладач

0 Туризм в містах 1. Зінько Ю., Мальська М., Табака Н., Янчишин І. Гастрономічний туризм
Львівщини: стан і перспективи / Юрій Зінько, Марта Мальська, Наталія
Табака, Іоан Янчишин // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан,
виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер.
Міжнар. наук-практ. конфер. – Географія та туризм. – Київ С. 85-87.
2. Завадович О., Вітошек К., Кнез Н., Зінько Ю. Стежки здоров’я в 
структурі лікувально-оздоровчого туризму (з досвіду ініціатив парку 
«Знесіння») // Географія, економіка і туризм: національний та 
міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019.
– С. 287-291.
3. Мальська М.П., Філь М.І., Зінько Ю.В. Потенціал ресторанного гастро-
туру у розвитку гастрономічного туризму Львова // Географія та туризм:
Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 49. – С.
73-82.

106800 Галецька Інна 
Іванівна

Доцент 0 Психологія 1. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338 с. 
https://www.academia.edu/4653851
2. Галецька І. Психологічне здоров’я // Галецька І., Сосновський Т. 
Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2006 – С. 89-122.
3. Галецька І. Психологічне здоров’я та щастя у контексті життєвої 
перспективи особистості / І. Галецька // Актуальні проблеми психології :
збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. Костюка. – Том. 11. –
Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. –
Частина 1. – Ніжин, 2013. – С. 200–207. https://www.academia.edu/5138691
4. Галецька І.І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки /
І.І. Галецька // Науковий вісник Львівського державного університету 
внутрішніх справ. Серія психологічна. – Львів, 2012. – Випуск 2 (1). – С. 49–
58. 
http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2012_1/12giipnb.pdf

101431 Зінько Юрій 
Володимирович

Старший 
викладач

0 Туризм на 
природоохоронних 
територіях

1. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу
«Туризм на природоохоронних територіях» для студентів географічного
факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько //
Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ.
факультету, 2014. – 29 с.
2. ЗінькоЮ.В., Дзядик Б.М., КопачВ.О., Копач О.О. Рекреаційне і туристичне
значення парку // Ужанський національний природний парк. 
Поліфункціональне значення. За ред. С.М.Стойка. Львів, 2007. – С.226-240.
3. Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk,
B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – 
Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s.
4. Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта,
Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 224 с.
5. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого
туризму / Ю. Зінько, М. Рутинський, Н. Кудла [та ін.] / за ред. М. Катсакіорі,
М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2008. – 103 с.
6. Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у 
Яворівському національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук,
І.В.Кучинська, І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань
природно-заповідної справи: навчальний посібник [за ред. Волкова С.С.,
Семенова О.О.]. -  Київ, 2009. – С. 137-142.
7. Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному 
природному парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько, В.П.Брусак, 
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник
(відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
8. Зінько Ю. В. Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та
шляхи сталого розвитку / Ю. В. Зінько, М. П. Мальська, С. Ф. Благодир,
Іваник М. Б. – Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 45.
– 2014. – С. 443–352.
10. Зінько Ю. В. Перспективи розвитку рекреації і туризму в 
Національному природному парку «Дністровський каньйон» / Ю. В. Зінько,
П. М. Площанський, М. Б. Іваник // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол.
О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 173-185.

150362 Шукатка 
Оксана 
Василівна

Доцент 0 Фізвиховання 1. Шукатка О.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності 
майбутніх економістів на засадах аксіології : [монографія] / [О.В. Шукатка]
– Л. : Простір-М, 2014. – 219 с.
2. Шукатка О. В. Формування індивідуальних стратегій 
здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей:
теорія і практика: [моногр.]. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2018. 447 с.
3. Шукатка О. В. Компетентісний підхід у вирішенні проблем 
здоров’язбереження. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2013. Вип. 28.
С. 182–185.
4. Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності 
майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Вісник національного 
університету оборони України: зб. наук. праць. Київ, 2014. Вип. 1 (38). С.
188–192.
5. Шукатка О. В. Аналіз існуючого стану здоров’я та проблеми 
здоров’язбереження студентів. Web of Scholar: multidisciplinary scientific
journal. Warsaw, 2017. Issue 9 (18), vol. 2. P. 41–43.
6. Керівник науково-дослідної роботи в межах робочого часу
“Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
Львівського національного університету імені Івана Франка засобами 
фізичної культури та спорту”. 

331684 Сіренко Романа 
Романівна

Завідувач 
кафедри

0 Фізвиховання 1. Сіренко Р.Р. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Сіренко
Р.Р., А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов : [навч. посіб.] – Л.:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144 с.
2. Сіренко Р.Р. Комплексний контроль працездатності юних футболістів:
методика, оцінка та корекція / Р.Р. Сіренко. – К.: Федерація футболу 
України, ВКФ «Комбі ЛТД», 2006. – 116 с.
3. Фізичне виховання у вищій школі / Р.Р. Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В.
Семен : [навч. посіб.] ; За заг. ред. Сіренко Р.Р. –  Львів: Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.
4. Сіренко Р. Р., Шукатка О. В., Лібович Х. В. Розвиток фізичної культури і
спорту як важливий напрям соціалізації студентської молоді. World 
Science: Multidisciplinary Scientific Edition. 2017. 11 (27), Vol. 4. P. 52–55.

29078 Микитка Ірина 
Степанівна

Старший 
викладач

0 Друга іноземна 
мова

1. Микитка І. С. Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови
професійного спрямування / І. С Микитка // Вісник Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Серія: 
«Методика викладання іноземних мов» – №4 (111). – Дрогобич : «Коло»,
2014. – С. 110-114. – 0,4 друк. арк.
2. Микитка І. С. Досвід використання інноваційних форм та методів у    
навчанні німецької мови студентів економічного профілю / І. С Микитка //
Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції 
«Мови і світ: дослідження та викладання», 27-28 березня 2014 р. – Наукові
записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2014. – С. 570-574. – 0,4 друк. арк.
3. Самостійна робота студентів у процесі вивчення іноземної мови у вищій
школі як важливий чинник становлення майбутнього фахівця / Сологуб Л.



В., Боднар І. М., Комар Р. І., Микитка І. С. // Monografia pokonferencyjna –
Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-
Praktycznej (on-line) “Science, Research, Development. Pedagogy. #4.” 
29.04.2018 – 30.04.2018. Barcelona. – Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading
tour». Warszawa, 2018. – C.89-94
4. Левицька Л. Я. Zum Problem der Grundzüge des Wirtschaftsdeutschen/
Левицька Л. Я., Микитка І.С. // Наукові записки національного університету
«Острозька академія», серія «Філологічна», вип. 59. – Острог: 
Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – С.
117-120. – 0,4 друк. арк.

347355 Левицька 
Людмила 
Ярославівна

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Друга іноземна 
мова

1. Левицька Л.Я., Хало З.П., Бродська О.О. Німецька мова (для 
неспеціальних факультетів). Навчально-методичний посібник. – Дрогобич:
Посвіт, 2014. – 188 с. (співавтори – Хало З.П., Бродська О.О.). – 
Рекомендовано Міністерством науки і культури, молоді та спорту України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1/11 –
4248 від 26.03.2014 р.)
2. Практичний курс німецької мови : навчальний посібник / Левицька Л.,
Сивик О., Хало З., Вайло К. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, 2018. – 360 с.
3. Практичний курс німецької мови. Навчально-методичний посібник /
Левицька Л., Сивик О., Олексяк О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий
відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, 2015. – 248 с.
4. Сучасна структура та особливості німецької педагогічної освіти // 
Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних
та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата
психологічних наук, доцента Василя Лопушанського. – Дрогобич: Посвіт,
2017. – С. 385 – 392.

345208 Івасів Наталія 
Семенівна

Асистент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова (за 
проф. 
спрямуванням)

1. Івасів Н. С.  Змістовий компонент професійної іншомовної підготовки
майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Педагогічний 
альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Вип. 41. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 110–117.
2. Івасів Н. С.  Модель організації іншомовної навчальної та виробничої
практик майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Monografia
pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej
Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, Research, Development. № 14. 
Pedagogy». (27.02.2019–28.02.2019, London). – Warszawa : Wydawca Sp. z
o.o. «Diamond trading tour», 2019. – С. 26–29.
3. Івасів Н. С.  Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців
з туризмознавства як фактор розвитку автономії у вивченні іноземної
мови / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / 
редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 160-165.
4. Івасів Н. С.  Методологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу
до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з 
туризмознавства / Н. С. Івасів // Zbiór raportów naukowych «Pedagogika.
Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria». – Warszawa: Wydawca:
Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – C. 104-107.
5. Івасів Н. С.  Особистісно-орієнтований підхід у навчальних екскурсійних
проектах з іноземної мови професійного спрямування студентів 
спеціальності “Туризм” / Н.С. Івасів // Актуальні проблеми навчання 
іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг.
ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – С. 47–52.

345199 Козолуп Марія 
Степанівна

Доцент 
факультету 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова (за 
проф. 
спрямуванням)

1. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів
природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 224 с. (співавтор Н. О. Микитенко)
2. Пізнай Британію-British Studies: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2004. – 112 с. (співавтор: В. М. Максимук)
3. Формування академічної компетентності: курс англійської мови для
студентів та аспірантів природничих спеціальностей=Developing Academic
Literacy: EAP for Science Majors: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2017. – 184 с. (співавтори Н. О. Микитенко, В. Т. Сулим)
4. Козолуп М. С. Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ:
компетентнісний підхід. Вісник Житомирського державного університету
імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки. Житомир : Вид-
во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2018. Вип. 2. № 93. С. 80–
85.
5. Козолуп М. С. Foreign Language Academic Socialization as an Aspect оf
Science Majors Professional Training at Ukrainian Universities / М. С. Козолуп //
Збірник наукових праць “Вісник Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності” – №. 8 – Львів : ЛДУ БЖД, 2013. – С. 245–250.

161702 Фірман 
Володимир 
Михайлович

Доцент 0 Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

1. Охорона праці (пожежна безпека). Частина І. Навч. посібник з грифом
МОН України. – Львів: Галицький друкар, 2012. – 344 с. (із співавторами).
2. Білінський Б.О. Охорона праці. Засоби захисту від шкідливих факторів
працівників рятувальних служб та будіндустрії / О.Б. Білінський, С.С. Була,
О.А. Гавришко, С.А. Лисюк, А.Б. Пелех, В.М. Фірман, З.М. Яремко. – Львів. –
2015. – 240 с.
3. Фірман Т.В. Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області
/ Т.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Збірник наукових праць 
«Пожежна безпека». – 2016. – Вип. 30. – С. 168-173.
4. Член науково-технічної секції Наукової ради МВС України.

34590 Кріль Ярослава 
Ярославівна

Доцент 0 Облік і аудит 1. Благодир Я.Я., Неманова Х.Л. Організаційно-методичне забезпечення
бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва і
торгівлі// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.
– Львів: РВВ ЛНТУ України. – 2011. – вип. 21.05. –с. 166-172. 
2. Ковалюк О.М., Кріль Я.Я. Повернення товарів у торгівлі: облікові та 
податкові наслідки. Актуальні проблеми розвитку економічного району
Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, 2013. – с. 25-29
3. Кріль Я., Неманова Х.Л. Основні засади оподаткування додаткового
блага // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий 
журнал. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип. 10. – Т. 2. – с.23-32

152733 Галаджун 
Ярослав 
Володимирович

Доцент 0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист 
та сестринська 
справа)

1. Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. Безпека життєдіяльності: 
короткий виклад та засоби контролю знань : навч. посібник за ред. проф.
З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.
2. Галаджун Я.В. Навчання населення цивільному захисту / З.М. Яремко,
Я.В. Галаджун, І.Р. Муць // Надзвичайна ситуація. – 2009. – № 3-4. – С. 50–
51.
3. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек 
сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р.
Муць, П.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету.
Серія соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С.150-160.

115672 Андрейчук 
Юрій 
Михайлович

Доцент 0 Інформаційні 
системи та 
технології 

1. Здійснює співкерівництво студентською науковою роботою у навчальній
лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування.
2. Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній
справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. – Львів :
“Простір-М”. 2015. – 284 с.
3. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії 
=Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments :
[монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / [за заг. ред. І. П.
Ковальчука,Є. А. Іванова]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка,2010. – 214 с.
4. Андрейчук Ю.М. Використання геоінформаційних технологій для 
підготовки студентів географічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка / Ю. М. Андрейчук, Є. А.
Іванов, С. Ф. Благодир // Геоінформаційні технології у територіальному
управлінні та експертизних дослідженнях: правові, організаційні, технічні
проблеми: матеріали ІV-ої міжнародної науково-практичної конференції (м.
Одеса, 4–6 жовтня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 121‒124.
5. Андрейчук Ю. Геоінформаційно-картографічні технології історико-
географічних дослідженьЗахідного регіону України / Жданюк Б.С. 



Ковальчук І.П., Андрейчук Ю.М., Швець О.І.//Проблеми геоморфології і
палеогеографії Україхнських Карпат і прилеглих територій: Збірник 
наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника
кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра 
Цися)/Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- С.203-210.
6. Андрейчук Ю. М. Комп’ютерне дешифрування космознімків для оцінки
впливу структури землекористування на поширення ерозійних процесів у
басейні р. Коропець / Ю. М.Андрейчук, І. П. Ковальчук // Гідрологія, 
гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ “Обрій”, 2004.- Т. 6. – С. 335-344.

20759 Панчишин 
Тарас 
Володимирович

Доцент 0 Статистика 1. Панчишин Т.В. Статистична оцінка зовнішньої трудової міграції 
населення України Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 
України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону:
[зб.наук.пр.] / НАН України: Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. 
Є.І.Бойко.-Львів, 2009.-Вип.6 (80). – с. 243-249 
2. Матковський С.О. Статистика: навчальний посібник / Матковський С.О.,
Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. -
2010. - 340 с.
 3. Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. Доцільність використання математичних
методів у прийнятті управлінських рішень VІІ Міжнародна науково-
практична конференція “Проблеми впровадження інформаційних 
технологій в економіці ” м. Ірпінь, Національний університет ДПС України,
квітень 2009. – С. 32-34
3. Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. Моделювання рівня витрат на здійснення
торговельної діяльності країни //  Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія 
економічна. – Вип. 43. – Львів, 2010  .  – С. 118-123

67739 Тріщ Богдан 
Михайлович

Доцент 0 Вища та 
прикладна 
математика

1. Тріщ Б. М. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі / 
Богдан Михайлович Тріщ; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : ЛНУ ім.
І. Франка, 2008.– 404 с.
2. Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики: [посібник] / Б. М. Тріщ. – 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010 .
Модуль 1 : Лінійна алгебра. - 2010. - 131 с.
3. Тріщ Б. М. Вища математика для економістів: [підручник] / Б. М. Тріщ. –
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 550
с.
4. Тріщ Б. М. Навчально-методичний комплекс із вищої математики / Б
Тріщ. - Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна, 2013. –Випуск
29. – С. 105-109

117103 Стецький 
Василь 
Володимирович

Доцент 0 Основи фізичної 
та суспільної 
географії

1. Стецький В., Клюс Н. Суспільно-географічні дослідження спеціальної
економічної зони “Яворів” в системі трансформаційних соціально-
економічних процесів господарського комплексу Яворівського району
Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного 
педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Географія.– №2.– 2004. –
С. 109-112.
2. Стецький В. Географія освіти як новий напрямок суспільно-
географічних досліджень // Географічна наука і практика: виклики епохи:
Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю 
географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) /
[Відпов. редактори: доц. В.І. Біланюк, доц. Є.А. Іванов]. У 3- ох томах. -
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Том 1. – С. 105-109.

117103 Стецький 
Василь 
Володимирович

Доцент 0 Туристичний 
супровід

1. Стецький В. Практичні аспекти вивчення міжнародного туризму на
матеріалах закордонних навчальних практик у Німеччині // Географія і
туризм: Наук. зб./ Ред. кол.: Любінцева О.О. (гол.ред.) та ін.. –  К.:Альфа
ПІК, 2018. – Вип 43. – С 163-172
2. Багаторазово організовував навчально-екскурсійні поїздки студентів та
маршрутні практики

177480 Ховалко Анна 
Богданівна

Доцент 0 Спортивно-
туристичне 
орієнтування

1. Проводить семінари-практикуми зі спортивного орієнтування на базі
спелеологічного клубу «Атлантида» Хмельницької області. У 2016 році в
процесі теоретико-методичного і практичного оволодіння навиками 
спортивного орієнтування студенти показали добру підготовку у 
спортивному орієнтуванні за що отримали відповідні дипломи. Завдяки
таким семінарам була укладена угода про співпрацю між географічним
факультетом ЛНУ ім І. Франка та Хмельницькою обласною громадською
організацією «Спелеологічний клуб «Атлантида» з метою створення умов
для навчання і набуття практичного досвіду студентами географічного
факультету методом проведення практик на базі спелеологічного клубу.
2. Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер 
Поділля: монографія / В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 217 с.
3. Мальська М.П. Екстремальні види туризму : Навчально-методичні 
вказівки / М.П. Мальська, А.Б.Ховалко. – Львів : Видавничий центр 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2016 – 51 с.
4. Ховалко А.Б. Забезпечення рекреаційною та транспортною 
інфраструктурою карстових печер Поділля / А.Б. Ховалко, О.Ю. Бордун,  //
Географія та туризм : Наук. збірник. К.: Альтерпрес, 2012. – Вип.19. – С. 80-
89.
5. Ховалко А.Б. Методи визначення й картографування небезпечних місць
в печерних системах / А.Б. Ховалко // Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: 
Географія. – 2012. – №3 (Вип. 33). – С. 42-47.

117103 Стецький 
Василь 
Володимирович

Доцент 0 Суспільно-
географічні 
основи розвитку 
туризму

1. Стецький В. Географія освіти як новий напрямок суспільно-
географічних досліджень // Географічна наука і практика: виклики епохи:
Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю 
географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) /
[Відпов. редактори: доц. В.І. Біланюк, доц. Є.А. Іванов]. У 3- ох томах. -
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Том 1. – С. 105-109.

89908 Гамкало 
Михайло 
Зенонович

Доцент 0 Водні види 
туризму

1. Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному регіоні України / М.
Гамкало, О. Бордун // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: 
Географія, 2010 С.39-42
2. Mykhailo Hamkalo. Active tourism development in the Carpathian region. / M.
Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak  // Archives of tourism, Hospitality and Sport
Science. Vol 1, 2017, Lublin. – 41-54.
3. Hamkalo M. Active tourism development in Western Ukraine // Jornal of the
Department of geography and regional development FNS CPU in Nitra.2015.  –
P.31-39

89908 Гамкало 
Михайло 
Зенонович

Доцент 0 Активний туризм 1. Mykhailo Hamkalo. Active tourism development in the Carpathian region. / M.
Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak  // Archives of tourism, Hospitality and Sport
Science. Vol 1, 2017, Lublin. – 41-54.
2. Hamkalo M. Active tourism development in Western Ukraine // Jornal of the
Department of geography and regional development FNS CPU in Nitra.2015.  –
P.31-39
3. Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному регіоні України / М.
Гамкало, О. Бордун // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: 
Географія, 2010 С.39-42
4. Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному регіоні України / М.
Гамкало, О. Бордун // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: 
Географія, 2010 С.39-42

7414 Бордун Ореста 
Юріївна

Доцент 0 Організація 
транспортного 
обслуговування 
туристів

1. Бордун О. Ю. Транспортна інфраструктура Західноукраїнського 
прикордоння: економіко-географічне дослідження: дис. канд. геогр. наук:
11.00.02 / О.Ю. Бордун, 2003. - 122 с.
2. Бордун О. Ю. Становлення географії транспортної інфраструктури як
наукового напряму / О.Ю. Бордун, А.Забарило  / /Вісник львів. У-ту. Серія
географічна. 2004. Вип. 30. С. 28-31
3. Бордун О. Ю. Стан та перспективи транспортного забезпечення 
туристичної індустрії Львівської області / О.Ю. Бордун. // Вісник 
Тернопільського ун-ту. Серія географія. 2011. Вип. 30., С. 147-152
4. Бордун О. Ю. Трансформація прикордонної транспортної 
інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами 
Західноукраїнського регіону / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик. // Географія та
туризм: Наук. Зб./ ред.. кол.: Я.Б. Олійник (від.ред) та ін.– К.: Альтерпрес,



2010. – Вип..16., С.11-14.
5. Бордун О. Ю. Транспортні подорожі вузькоколійкою – перспективний
напрям туризму в Україні / О.Ю. Бордун // Вісник Донецького ін-ту 
соціальної освіти. Серія географія, 2011. Вип. 7., С. 14-17.
6. Бордун О. Ю. Забезпеченість Яворівського туристичного субрегіону
транспортною інфраструктурою. / О.Ю. Бордун // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.
міжнар. відн. – 2012. – Вип. 29., - С. 28-35.
7. Бордун О. Ю. Трансформація транспортно-туристичного комплексу
Львівської області у контексті євроінтеграції. / О.Ю. Бордун, Л.І. Котик. //
Вісн. Львів. ін-ту економіки та туризму. Сер. Економічні науки, 2012. 
Вип.7., С. 271-277
8. Бордун О. Ю. Забезпечення рекреаційною та транспортною 
інфраструктурою карстових печер Поділля / О.Ю. Бордун, А.Б.Ховалко //
Географія та туризм: Наук. Зб./ ред.. кол.: Я.Б. Олійник (від.ред) та ін.– К.:
Альтерпрес, 2012. – Вип..19., С.87-94.
9. Бордун О. Ю. Мандруймо вузькоколійкою / О.Ю. Бордун // Краєзнавство.
Географія. Туризм. – № 4(777) – Київ. 2013, С.12-15.
10. Бордун О. Ю. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку
регіону / О. Ю. Бордун, В.  С. Грицевич, // Серія географія, Часопис 
Харківського у-ту, - Харків, 2016, вип.. 44, c.77-83.
11. Бордун О. Ю., Кизима В. Л. Сучасний стан та перспективи 
забезпечення перевезень туристів Львівської області повітряним 
транспортом // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні 
відносини. 2018. Випуск 45. C. 290 –297

7414 Бордун Ореста 
Юріївна

Доцент 0 Географія туризму 1. Мальська М. П. Гамкало М. З. Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство.
Азія: Навч. посіб / М..П..Мальська, М.З. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: Центр
учбової літератури, 2013. – 186 с.
2. Мальська М. П. Гамкало М. З. Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство.
Європа: Навч. посіб / М..П..Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
3. Бордун О. Ю. Використання ресурсів львівського туристичного центру в
контексті україно-італійського співробітництва / О.Ю. Бордун, М.З. 
Гамкало // Географія та туризм: Наук. Зб./ ред.. кол.: Я.Б. Олійник (від.ред)
та ін.– К.: Альтерпрес, 2010. – Вип..7., С.11-14.
4. Бордун О. Ю. Стан та перспективи замкового туризму в контексті 
стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України / О.Ю.
Бордун, С.В. Білоус // Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні
науки: Наук Вісник ЖФ КІБІТ, 2010, С. 74-81.
5. Бордун О. Ю. Аналіз туристичного потоку з Італії до України (на 
прикладі Львівської області) / О.Ю. Бордун, Д.А. Каднічанський // 
Географія та туризм: Наук. Зб./ ред.. кол.: Я.Б. Олійник (від.ред) та ін.– К.:
Альтерпрес, 2012. – Вип..20., С.157-165.
6. Бордун О. Ю. Аналіз міжнародних туристичних потоків України / О.Ю.
Бордун // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географічна.  – 2013. – Вип. 43.Ч.2., – С.
137-147.
7. Бордун О. Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження ділових
потоків України / О. Ю. Бордун, О. Біланюк // «Географічна наука і 
практика: виклики епохи». Міжнар. наук.-практ.конф, присв. 130-річчю
географії у Львівському університеті. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2013, С.223-225.
8. Бордун О. Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та
паломницьких потоків України / О.Ю. Бордун // Географія та туризм: Наук.
Зб./ ред.. кол.: Я.Б. Олійник (від.ред) та ін. – К.: Альтерпрес, 2013. – 
Вип..23., С. 73-81.
9. Бордун О. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму
Україні / О.Ю. Бордун, О. Біланюк // Міжнар. наук.-практ.конф.: “Актуальні
проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика” –
Київ, 2013. – С.33-36.
10. Бордун О. Ю. Геопространственные особенности международных 
туристических потоков между Украиной и Беларусью / О.Ю. Бордун //
Вучоныя запіскі БрГУ им. А.С.Пушкина. Част.1 Гуманітарния і грамадскія
навукі. – 2013, Вып.9, С.67-78.
11. Бордун О. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні 
європейського паломницького шляху святого Якова / О.Ю. Бордун, 
Ю.Шуманська // Географія та туризм: Наук. Зб./ ред.. кол.: Я.Б. Олійник
(від.ред) та ін.– К.: Альтерпрес, 2014. – Вип..28., С.131-140.
12. Бордун О. Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого
туризму України О.Ю. Бордун, У. Деркач // Географія та туризм: наук. 
зб./Ред.кол: Я.Б.Олійник та ін. - К.: Альфа-ПІК, 2014. - Вип.30.- С.62-72
13. Бордун О. Ю. Медичний туризм міста Львова: соціально-економічні
можливості для розвитку / О.Ю. Бордун //  Наук.-теор. Журнал «Наука і
економіка» – Хмельницький, 2016. – Issue 1(41).- С.78-86.
14. Бордун О. Ю. Геопространственные особенности шоп-туризма Украины
/ О.Ю. Бордун // Мaгілеускі мерыдыян Том 17, вып 3-4 (39-40)/2017, с.38-44
15. Бордун О. Ю. Ковальчук А. С. Туристичний потенціал спадщини 
україно-єврейських стосунків у міжвоєнному Львові: перспективи 
розвитку / О.Ю. Бордун, А.С. Ковальчук // Матеріали між.наук.практ 
конференції «Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України» Київ, 2018 –
С.105-109

106448 Паньків 
Наталія 
Мирославівна

Доцент 0 Просторово-
часовий аспект 
розвитку туризму

1. Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Світовий досвід розвитку туризму:
підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко. – К: Центр
учбової літератури, 2017. – 244 с.
2. Ковальчук А.С., Паньків Н.М. Історія розвитку туризму у світі та Україні.
Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету
спеціальності «Туризм». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2005. – 28 с.
3. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і
національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. - Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.

106448 Паньків 
Наталія 
Мирославівна

Доцент 0 Основи 
використання 
туристично-
ресурсного 
потенціалу 
території

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 
«Туристично-ресурсний потенціал України» для студентів спеціальності
«Туризм».  / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2005. – 26 с
2. Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України: Навчальний
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 87 с.
3. Паньків Н.М Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму 
Львівської області / Н. М. Паньків // Наукові записки Тернопільського нац..
ун-ту імені В. Гнатюка. Випуск 42. №1.- Тернопіль, 2017.- с. 109-118
4. Паньків Н.М. До питання організації туристичних ресурсів // Географія
та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-
ПІК, 2018. – Вип. 43 – с.12 – 21.

106448 Паньків 
Наталія 
Мирославівна

Доцент 0 Туристично-
ресурсний 
потенціал 
території та його 
використання

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 
«Туристично-ресурсний потенціал України» для студентів спеціальності
«Туризм».  / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2005. – 26 с
2. Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України: Навчальний
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 87 с.
3. Паньків Н.М Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму 
Львівської області / Н. М. Паньків // Наукові записки Тернопільського нац..
ун-ту імені В. Гнатюка. Випуск 42. №1.- Тернопіль, 2017.- с. 109-118
4. Паньків Н.М. До питання організації туристичних ресурсів // Географія
та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-
ПІК, 2018. – Вип. 43 – с.12 – 21.

106448 Паньків 
Наталія 
Мирославівна

Доцент 0 Туристичне 
ресурсознавство

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 
«Туристично-ресурсний потенціал України» для студентів спеціальності
«Туризм».  / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2005. – 26 с
2. Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України: Навчальний
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 87 с.
3. Паньків Н. Туристичне ресурсознавство: навч.посібник / Наталія 
Паньків. – Львів: Український бестселер, 2011. – 238 с.
4. Паньків Н.М. Туристичне ресурсознавство: навчально-методичний 



посібник / Н.М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2016 р. – 67 с. 

106448 Паньків 
Наталія 
Мирославівна

Доцент 0 Історія розвитку 
туризму у світі та 
Україні

1. Ковальчук А.С., Паньків Н.М. Історія розвитку туризму у світі та Україні.
Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету
спеціальності «Туризм». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2005. – 28 с.
2. Паньків Н.М., Ковальчук А.С. Історія розвитку туризму. Тексти лекцій.-
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 88 с.
3. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і
національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. - Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
4. Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Історія розвитку туризму: 
навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко. –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 240 с.
5. Н.Паньків, А.Ховалко. Навчально-методичні вказівки до виконання 
практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу
«Історія розвитку туризму в світі та Україні» для студентів спеціальності
«Туризм» / Н.Паньків, А.Ховалко. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 63
с.

81099 Пандяк Ігор 
Григорович

Доцент 0 Організація 
готельного 
господарства

1. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
2. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Занько Ю.С. Організація готельного 
обслуговування. Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с.
3. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 
Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –
472 с.
4. Пандяк І. Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної
індустрії // Наук.-практ. зб. Київ. ун-ту. Сер. географ. та туризм. – Київ. –
2018. – Вип. 41.  – С. 111 – 120. (фахове видання України, міжнародна 
наукометрична база Google Scholar, Index Copernicus).
5. Пандяк І. Сталий розвиток готельної індустрії // Наук. вісник Херсон.
держ. ун-ту. Сер. географ. наук. – Херсон. – 2018. – Вип. 8.  – С. 276 – 281.
(фахове видання України, міжнародна наукометрична база Index 
Copernicus).
6. Пандяк І.Г. Місце та особливості сфери гостинності в туристичній 
індустрії // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. географ. наук. –
Тернопіль. – 2017. – Вип. 2.  – С. 81 – 86. (фахове видання України, 
міжнародна наукометрична база Google Scholar, JIfactor).
7. Пандяк І.Г. Сучасні риси розвитку світової індустрії гостинності // 
Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. науч. труд.
ISCIENCE.IN.UA – Переяслав-Хмельницкий. – 2017. Вып. 12(32) Часть 10.  –
С. 64 – 69. (Наукометрична база РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика 
української науки, Index Copernicus).
8. Пандяк І.Г. Становлення та основні риси розвитку готельного 
господарства у Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди  (1772–
1918 рр.) // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер. географ. наук. – Херсон.
– 2017. – Вип. 7.  – С. 226 – 231. (фахове видання України, міжнародна
наукометрична база Index Copernicus International).
9. Пандяк І. Г. Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні
підходи, структура // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – Львів. – 2016. –
Вип. 50.  – С. 277 – 285.
10. Пандяк І. Г. Готельне господарство Львова: історичні передумови,
сучасний стан, тенденції розвитку // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. –
Львів. – 2014. – Вип. 47.  – С. 209 – 215.
11. Пандяк І.Г. Проблеми та перспективи розвитку готельного 
господарства України за підсумками проведеного Євро-2012. // Науковий
вісник Чернівецького ун-ту. Сер. географія, 2012. – Вип. 633-634.  – С. 88 –
91.

347544 Микитенко 
Наталія 
Олександрівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова (за 
проф. 
спрямуванням)

1. Микитенко Н. О. Теоретичні основи формування іншомовної професійної
компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. – 
Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 384 с.
2. Микитенко Н. О. Англо-український словник термінів сфери туризму /
Микитенко Н. Мальська М. Котловський А. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
«Вектор», 2014. –  444 с.
3. Микитенко Н. О. Концепція поетапного розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного 
профілю у вищих навчальних закладах / В. Т. Сулим, Микитенко Н. О. //
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. –
С. 17-24.
4. Микитенко Н. О. English Friendbook for IT Gurus : навч. посібник / Н. О.
Микитенко, І. З. Семеряк,  Н. В. Рожак. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.

109753 Іванов Євген 
Анатолійович

Доцент 0 Інформаційні 
системи та 
технології 

1. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії = 
Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments :
[монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / за заг. ред. І. П.
Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 214 с.
2. Іванов Євген. Картографічне моделювання екологічного стану 
гірничопромислових геосистем / Євген Іванов // Всеукраїнська науково-
практична конференція “Картографічне моделювання та географічні 
інформаційні системи” (3‒5 жовтня 2019 р., м. Львів) : збірник матеріалів.
‒ Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. ‒ С. 35‒38.
3. Іванов Є. А. Геоекологічна ситуація у районах використання лікувальних
вод і грязей Львівської області / Є. А. Іванов // Ресурси природних вод 
Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання)
: матеріали Сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.
Львів, 24–25 травня 2018 р.) : збірник наукових праць. – Львів: 
Національний університет “Львівська політехніка”, 2018. – С. 216–218.
4. Іванов Євген. Картографування і моделювання сірчаних водойм 
Передкарпаття / Євген Іванов, Віталій Клюйник, Іван Ковальчук // 
GeoTerrace-2017 : матеріали міжнародної науково-технічної конференції
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рекреаційного продукту // Вісник Львівського університету. Серія: 
Міжнародні відносини, 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 152 – 164
3. Манько А. Організаційно-економічні особливості функціонування 
туристичних підприємств // Географія і сучасність. – Вип.17 (29). – К., 2013.
– С. 219 – 227
4. Манько А. Методичні підходи до формування стратегічного 
менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм: Наук. Зб. /
Ред.. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2013. –  Вип..25.
– С. 94 – 99 
5. Манько А. Навчально-методичні матеріали та завдання до практичних і
семінарських занять із курсу “Туроперейтинг” для студентів ЛНУ імені
Івана Франка спеціальності “туризм”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2020. – 16 с.

2904 Монастирський 
Володимир 
Романович

Доцент 0 Рекреаційні 
комплекси світу

1. Досвід аналізувати  природні комплекси в дисертаційній роботі 
«Антропогенна трансформація компонентної складової ландшафтів 
Прибескидського Передкарпаття» 
2. Монастирський В. Р. Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного 
туризму Карпатського та Татранського національних парків / В. 
Монастирський, О. Бордун // Науковий вісник Чернівецького університету.
Вип. 775–776. – Чернівці, 2016. – С. 218–222.
3. Монастирський В.Р. Природно-ресурсний потенціал Волинського 
Полісся / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: 
національний та міжнародний досвід. МатеріалиYIII наукової конференції з
міжнародною участю. – Львів, 2014. – С. 108-111. 
4. Монастирський В.Р Динаміка розвитку закладів розміщення 
бальнеологічного курорту Трускавець/ В.Р. Монастирський // Географія,
економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІІ
наукової  міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С. 161-165.

117103 Стецький 
Василь 
Володимирович

Доцент 0 Туристичне 
краєзнавство

1. Ivan Rovenchak, Vasyl Stetskyi, Oryslava Tymchuk. Geo-cultural research of
religious education in Western Ukraine borderland // Journal of Geography,
Politics and Society 7(2)/2017. – Uniwersytet Gdanskyi.– S 64-72.
2. Стецький В. Суспільно-географічні аспекти Львовознавства у системі
шкільної освіти // Географія, Екологія, Туризм: методологія, практика.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-
річчю географічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка (21-23
травня 2015р.) – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. – С.160-164.
3. Стецький В., Микитишин Н. Краєзнавчі аспекти дослідження 
компонентно-функціональної структури освітнього комплексу Івано-
Франківської області// Історія української географії. Спец. 
вип.:Краєзнавство. Всеукраїн. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль: 
Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4). – С.114-117.

131098 Каднічанський 
Дмитро 
Анатолійович

Доцент 0 Військово-
подієвий 
туризм,організація 
військово-
історичних турів

1. Каднічанський Д.А. Військово-історична реконструкція і туризм / Д.А.
Каднічанський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і
практика» (Київ, 25–26 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С.86–88.
2. Каднічанський Д.А. Використання історико-культурної спадщини 
України у туризмі на прикладі скансенів / Д.А.Каднічанський // 
Краєзнавство: науковий журнал. – Ч. 1 (78). – Ніжин: ТОВ НВП “Ферокол”,
2012. – C. 128–137.
3. Каднічанський Д.А. Фортифікації міста Самбора / Д.А.Каднічанський //
Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Збірник 
наукових праць. – 2012. – Вип. 16. – С. 254–263.
4. Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А.,
Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.
5. Каднічанський Д. А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у
Львівській області / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський, М. Я. 
Каднічанська // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 43. – Київ,
2018. – С. 73–82. (Copernicus)

131098 Каднічанський 
Дмитро 
Анатолійович

Доцент 0 Музеєзнавство 1. Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А.
Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка,
2014. – 126 с. 
2. Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки
та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М.
П. 
3. Каднічанський Д.А. Використання історико-культурної спадщини 
України у туризмі на прикладі скансенів / Д.А.Каднічанський // 



Краєзнавство: науковий журнал. – Ч. 1 (78). – Ніжин: ТОВ НВП “Ферокол”,
2012. – C. 128–137.
4. Каднічанський Д.А. Скансени України як об’єкти туризму / 
Д.А.Каднічанський // Географія, економіка, екологія, туризм: регіональні
студії. Збірник наукових праць / За ред. І.В.Смаля. – Ніжин: МІЛАНІК, 2009.
– С. 55–68.

2904 Монастирський 
Володимир 
Романович

Доцент 0 Соціальні 
проблеми 
сучасного 
суспільства

1. Монастирський В.Р. Організація туризму для осіб з обмеженими 
можливостями у Львівській області / В.Р. Монастирський // Вісник 
Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 29.
Частина 2. С. 164-170.
2. Монастирський В. Р. Теоретичні аспекти вдосконалення державного
регулювання туристичної галузі України / В. Р. Монастирський // 
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. 
Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня
2017 р.). – Львів, 2017. – С. 284–289.

131098 Каднічанський 
Дмитро 
Анатолійович

Доцент 0 Релігійний туризм 
і паломництво

1. Каднічанський Д.А. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник /
А.Ковальчук, Д.Каднічанський, М.Рутинський, Т.Завадовський, А.Манько. –
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с. 
2. Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А.
Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка,
2014. – 126 с. 

131098 Каднічанський 
Дмитро 
Анатолійович

Доцент 0 Історико-
культурний 
туризм

1. Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А.
Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка,
2014. – 126 с. 
2. Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А.,
Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.
3. Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки
та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М.
П. 
4. Каднічанський Д.А. Використання історико-культурної спадщини 
України у туризмі на прикладі скансенів / Д.А.Каднічанський // 
Краєзнавство: науковий журнал. – Ч. 1 (78). – Ніжин: ТОВ НВП “Ферокол”,
2012. – C. 128–137.

41032 Мандюк 
Назарій 
Любомирович

Доцент 0 Менеджмент в 
туризмі

1. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика: підручник / М. П.
Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: ЦУЛ, 2014. –
650 с.
2. Мальська М.П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу
(АТ і ТзОВ) / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: Центр учбової
літератури, 2013. – 290 с
3. Мандюк Н.Л., Масюк Ю.О., Білоус С.В. Менеджмент в туризмі: методичні
рекомендації. - Львів 2019. – 60 с.
4. Мандюк Н.Л. Застосування інструментів маркетингового управління в
процесі розвитку регіональних рекреаційних систем // Економіка. 
Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання. 
Житомирський державний університет імені Івана Франка.  – 2011 – №2 (6)
5. Mandiuk N., Manko A. Public relations tools and branding elements as means
of formation of competitive edges of tourist companies // Mechanisms and
models of development of entities tourist business: collective monograph /
edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA Universety. – Riga: “Landmark”
SIA, 2016. – s. 99 - 107

216240 Шульц 
Світлана 
Леонідівна

Професор 0 Менеджмент в 
туризмі

1. Шульц С.Л. Механізм міського менеджменту: напрямки вдосконалення
та інструменти реалізації / С.Л. Шульц //  Сучасні проблеми соціально-
економічного розвитку регіонів України. – 2002. – том 2. - С 231-237
2. Шульц С.Л. Чинники внутрішньорегіональної соціально-економічної
диференціації в сучасних економічних теоріях / СЛ Шульц, ІЯ Тибінка //
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип.1.
- С 25-29
3. Шульц С.Л. Просторові економічні трансформації: аналіз 
концентраційних процесів / СЛ Шульц //  Збірник наукових праць ПВНЗ
«Буковинський університет». Економічні науки. – 2009. – Вип.5. - С 

188947 Мальська 
Марта 
Пилипівна

Завідувач 
кафедри

0 Основи 
туризмознавства

Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. 
Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с. 
2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Історія становлення та сучасний розвиток
туризмології у Львівському національному університеті імені Івана Франка
// Географія та туризм: Наук. зб. – Київ. – 2015. – Вип. 34.  – С. 26 – 36.
3. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : 
підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. –
К. : “Центр учбової літератури”, 2014. – 544 с.
4. Мальська М. П. Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку 
міжнародного туризму / М. П. Мальська, Н. В Антонюк,                            Ю.
С. Занько, Ю. В. Зінько // Географія і туризм: національний та 
міжнародний досвід. Матеріали VIIІ міжнар. наук. конф. – (Львів–Ворохта,
5–7 вересня 2014 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. –
С. 9–11.
5. Мальська М. П. Регіональні проблеми розвитку підприємств 
туристичного бізнесу Львівської області / М. П. Мальська // Туристичний та
готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та 
регулювання. Матеріали VI Міжнародної ювелейної до 55-річчя ЧДТУ 
науково-практичної конференції / Ред. Т. М. Качала, В. Лазуренко та ін. –
Черкаси :                        Ю. А. Чубенко, 2015. – С. 228–231.
6. Мальська М. П. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі
України / М. П. Мальська // Географія, економіка і туризм: національний та
міжнародний досвід / Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною
участю. – Львів, 2015. – С. 95–100.
7. Мальська М. П. Туризмологія : навчально-методичні  матеріали для 
студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство”/ М. П. Мальська,
І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана              
Франка. – 2016. – 29 с.
8. Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник /                        
М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової 
літератури, 2017. – 240 с.
9. Мальська М. П. Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. 
Гаталяк. –К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 224 с.

68564 Романів Павло 
Володимирович

Доцент 0 Основи 
туризмознавства

1. Співкерівник гуртка «Активний туризм», співорганізатор туристичних
походів студентів кафедри туризму.
2. Романів П. В. Основи туризму: навчально-методичні матеріали / П. 
В.Романів, І. З. Жук – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2013. – 65 с.
3. Романів П.В. Діловий туризм у Львівській області: проблеми та 
перспективи організації // Вісник Львівського університету. Серія 
міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. С. 211-219 (фахове видання).
4. Романів П. Туристично-рекреаційні активи Віньковецького району 
Хмельницької області / Географія і туризм: національний та міжнародний
досвід / Матеріали VІ міжнародної наукової конференції. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– 518 с. – С. 323-328.
5. Романів П. Аналіз розвитку туристичного господарства Жидачівського
району Львівської області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 
перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.
‒ Вип. 48. С. 22-25. ‒ 227 с.
6. Романів П.В. Аспекти організації пішохідного туризму у Волинській 
області /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна.
– 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 69-80. (фахове видання).
7. Романів П. Диференціація видів туристичної діяльності у Жидачівському
районі. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний
досвід / Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2019. –
298 с. 190-193.
8. Романів П. Потенціал Жидачівського району Львівської області як 
туристичної дестинації / П. Романів // Всеукраїнський екологічний науково-
популярний журнал «Зелені Карпати», 2019, №№1-4   Рахів – С. 90-97.

131098 Каднічанський Доцент 0 Замковий туризм 1. Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А.



Дмитро 
Анатолійович

Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка,
2014. – 126 с. 
2. Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А.,
Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.
3. Каднічанський Д. А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у
Львівській області / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський, М. Я. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Спелеотуризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів спелеотуризму 
туризму світу, України та регіону).

Поточний контроль: усне та письмове 
тестове опитування, оцінка роботи з 
презинтаціями в малих групах.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Екстремальні види туризму

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів 
екстремального туризму світу, України 
та регіону).

Поточний контроль: усне та письмове 
тестове опитування, оцінка роботи з 
презинтаціями в малих групах.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Основи гостинності

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Суспільно-географічні основи розвитку туризму

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Основи фізичної та суспільної географії

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Музеєзнавство

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 

модульні контрольні та залік, а також
9. Поточний контроль: усне та письмове 



використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

бесіди, дискусії, ворк-шопи), наочні 
методи (ілюстрацій, презентацій), 
практичні (практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: змонтувати 
презентацію про власний досвід 
відвідування музеїв і розробити проект 
музейного туру.

опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
10. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. 

Замковий туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи), наочні 
методи (ілюстрацій, презентацій), 
практичні (практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: змонтувати 
презентацію про власний досвід 
відвідування замків і розробити проект 
туру.

модульні контрольні та залік, а також
7. Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
8. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю

Спортивно-туристичне орієнтування

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів спортивно-
туристичного орієнтування світу, 
України та регіону).

Поточний контроль: усне та письмове 
тестове опитування, оцінка роботи з 
презинтаціями в малих групах.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Історико-культурний туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи), наочні 
методи (ілюстрацій, презентацій), 
практичні (практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: змонтувати 
презентацію про власний досвід 
відвідування історико-культурних 
пам'яток і розробити проект туру 
історико-культурними центрами 
України чи Європи.

модульні контрольні та залік, а також
5. Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
6. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю

Туристично-ресурсний потенціал території та його використання

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції, пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою, з картографічними 
матеріалами), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій ), практичні 
(практичні роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Туристичне ресурсознавство

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції, пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою, з картографічними 
матеріалами), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій ), практичні 
(практичні роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Гірський та пішохідний туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму: Знання 
особливостей організації різних видів 
туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів гірського та 
пішохідного туризму в країнах світу;

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Спортивний туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму: Знання 
особливостей організації різних видів 
туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів спортивного 
туризму в країнах світу;

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Активний туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму: Знання 
особливостей організації різних видів 
туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів активного 
туризму в країнах світу;

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Курсова робота

РН2 Знання основних форм і видів 
туризму, здійснювати класифікацію та 
розуміти їх особливості;
РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН8 Здатність розв’язувати науково-
прикладні проблеми в сфері рекреації і 
туризму;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:

пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, 
наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), індивідуальні завдання, 
опрацювання літератури та інших 
джерел

письмове виконання роботи і усне 
представлення результатів перед 
комісією.



РН11 Надавати рекомендації щодо 
вдосконалення роботи органів 
державного управління у сфері 
гостинності;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

Методика розробки турів

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН5 Здатність розробляти, просувати та 
реалізовувати туристичний продукт;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: змонтувати 
презентацію про власний досвід 
розробки туру (10 балів) і розробити 
проекти турів Україною чи Європою (10 
балів).

модульні контрольні та залік, а також
1. Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
2. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. 

Основи використання туристично-ресурсного потенціалу території

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції, пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою, з картографічними 
матеріалами), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій ), практичні 
(практичні роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Реклама та інформаційні технології в туризмі

РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН6 здатність здійснювати управління 
підприємством індустрії туризму та 
рекреації;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;

студентів при вивченні курсу належать: 
Словесні (Лекції, пояснення, 
опитування, розповіді, бесіди, дискусії, 
робота з книгою, з картографічними 
матеріалами), наочні методи ( 
ілюстрацій, презентацій ), практичні 
(практичні роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Історія розвитку туризму у світі та Україні

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Просторово-часовий аспект розвитку туризму

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Військово-подієвий туризм,організація військово-історичних турів

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи бронювання 
квитків), наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні (практичні 
роботи, семінари, індивідуальні 
завдання.

13. Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, оцінка роботи в 
малих групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
14. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. 

Організація транспортного обслуговування туристів

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи бронювання 
квитків), наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні (практичні 
роботи, семінари, індивідуальні 
завдання: змонтувати презентацію про 
власний досвід користування 
туристичним транспортом 

13. Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, оцінка роботи в 
малих групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
14. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. 

Релігійний туризм і паломництво

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи бронювання 
квитків), наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні (практичні 
роботи, семінари, індивідуальні 
завдання: змонтувати презентацію про 
власний досвід відвідування релігійних 
пам'яток і розробити проект туру 
релігійними центрами України чи 
Європи 

11. Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, оцінка роботи в 
малих групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
12. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. 

Подієвий та етнотуризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Спортивно-подієвий туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 

модульні контрольні та залік.



туристичного продукту;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

Туристичний супровід

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Інфраструктура туризму

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Світовий досвід виникнення та розвитку туризму

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

До методів навчання студентів при 
вивченні курсу належать: Словесні 
(Лекції,пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, робота з 
книгою), наочні методи ( ілюстрацій, 
презентацій ), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік.

Сталий туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Сільський зелений туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Фестивальний та конференційний туризм  

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

Читання лекцій; проведенні 
семінарських занять із використанням 
активних методів навчання (робота в 
групах, дискусії; “круглий стіл”, 
рольова гра, теоретичне моделювання, 
ситуаційна вправа, презентація і 
обговорення доповідей, проектна 
технологія тощо); організації 
самостійної роботи із використанням 
індивідуальних завдань для підготовки 
до практичних занять. Студенти 
заохочуються до самостійної роботи 
над літературою.

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS (100 балів). Знання студентів 
оцінюються на основі:
– поточної успішності (участь в 
обговоренні питань на семінарах; 
виконання письмових завдань під час 
практичних занять, самостійна робота;  
поточне тестування тощо);
– виконання індивідуальних практичних 
завдань (написання та захист творчої 
роботи);
–  контрольні випробування (залік) 

Туристична картографія

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

Читання лекцій; проведенні 
семінарських занять із використанням 
активних методів навчання (робота в 
групах, дискусії; “круглий стіл”, 
рольова гра, теоретичне моделювання, 
ситуаційна вправа, презентація і 
обговорення доповідей, проектна 
технологія тощо); організації 
самостійної роботи із використанням 
індивідуальних завдань для підготовки 
до практичних занять. Студенти 
заохочуються до самостійної роботи 
над літературою

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS (100 балів). Знання студентів 
оцінюються на основі:
– поточної успішності (участь в 
обговоренні питань на семінарах; 
виконання письмових завдань під час 
практичних занять, самостійна робота;  
поточне тестування тощо);
– виконання індивідуальних практичних 
завдань (написання та захист творчої 
роботи);
–  контрольні випробування (залік) 

Водні види туризму

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

Читання лекцій; проведенні 
семінарських занять із використанням 
активних методів навчання (робота в 
групах, дискусії; “круглий стіл”, 
рольова гра, теоретичне моделювання, 
ситуаційна вправа, презентація і 
обговорення доповідей, проектна 
технологія тощо); організації 
самостійної роботи із використанням 
індивідуальних завдань для підготовки 
до практичних занять. Студенти 
заохочуються до самостійної роботи 
над літературою.

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS (100 балів). Знання студентів 
оцінюються на основі:
– поточної успішності (участь в 
обговоренні питань на семінарах; 
виконання письмових завдань під час 
практичних занять, самостійна робота;  
поточне тестування тощо);
– виконання індивідуальних практичних 
завдань (написання та захист творчої 
роботи);
–  контрольні випробування (залік) 

Соціальні проблеми сучасного суспільства

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

у межах курсу «Соціальні проблеми 
сучасного суспільства».
Викладання предмету побудовано на:
– читанні лекцій (лекція-диспут, лекція-
діалог) із застосуванням роздаткового 
матеріалу та мультимедійних засобів;
–проведенні семінарських занять із 
використанням активних методів 
навчання (робота в групах, дискусії; 
“круглий стіл”, рольова гра, теоретичне 
моделювання, ситуаційна вправа, 
презентація і обговорення доповідей, 
проектна технологія тощо);
– організації самостійної роботи із 
використанням індивідуальних завдань 
для підготовки до практичних занять. 

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS (100 балів). Знання студентів 
оцінюються на основі:
– поточної успішності (участь в 
обговоренні питань на семінарах; 
виконання письмових завдань під час 
практичних занять, самостійна робота;  
поточне тестування тощо);
– виконання індивідуальних практичних 
завдань (написання та захист творчої 
роботи);
–  контрольні випробування (залік) 



Студенти заохочуються до самостійної 
роботи над літературою.

Пізнавально-природничий туризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання, консультації, 
робота з навчальними, методичними 
методичними джерелами.

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Геотуризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання, консультації, 
робота з навчальними, методичними 
методичними джерелами.

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Екотуризм

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Страхування в туризмі

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;

Відповідно до організації навчального 
процесу і програми та структури курсу 
використовуються наступні групи 
методів:
а). за джерелом передачі та 
сприймання навчальної інформації – 
словесні (лекція, бесіда, дискусія), 
наочні, практичні; 
б). за характером пізнавальної 
діяльності – пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
пошуковий.

Поточне оцінювання, яке здійснюється 
на семінарських та практичних 
заняттях, що включає перевірку 
розуміння та запам'ятовування 
студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та 
семінарсько-практичного заняття, 
уміння самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу, 
уміння публічно чи письмово 
представити певний матеріал, а також 
завдань самостійної роботи
Підсумкові оцінювання, яке 
здійснюється у формах письмової 
комплексної контрольної роботи і 
охоплює матеріал тем модуля та 
письмової комплексної залікової роботи, 
яка охоплює матеріал тем всього курсу.

Основи наукових досліджень

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН8 Здатність розв’язувати науково-
прикладні проблеми в сфері рекреації і 
туризму;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

студентів при вивченні курсу належать: 
Словесні (Лекції,пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, робота з книгою), 
наочні методи ( ілюстрацій, презентацій 
), практичні (практичні роботи,  
семінари).

відносимо модульні контрольні та залік.

Туризм в містах

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН11 Надавати рекомендації щодо 
вдосконалення роботи органів 
державного управління у сфері 
гостинності;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;

Словесні (розповідь, дискусія, 
обговорення), практичні (тести, вправи, 
психологічні задачі), інтерактивні 
(мозковий штурм, робота в малих 
групах), наочні (зображувальна 
наочність – художня, символічна, 
текстова – у формі презентацій, 
словесна). 

усне та письмове опитування, 
тестування, екзамен з урахуванням 
накопичених балів поточного контролю.

Рекреаційні комплекси світу

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;

у межах курсу «Рекреаційні комплекси 
світу».
Використовується  метод «за 
джерелами знань» (словесні – лекція, 
розповідь, пояснення, бесіда; наочні – 
ілюстрація, мультимедійна 
демонстрація; практичні – семінарські, 
практичні, графічні) на основі цілісного 
підходу до процесу навчання і  
навчальної діяльності. 
Окреме місце посідає методи роботи з 
літературою, Інтернет джерелами.

Оцінювання знань студента 
здійснюється за національною та ЄКТС 
(100-бальною шкалою) у 2 прийоми.
1. Поточне оцінювання  здійснюється на 
семінарських заняттях. За змістом воно 
включає перевірку розуміння та 
запам'ятовування студентом 
навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та 
семінарського заняття, умінь 
самостійно опрацьовувати навчально-
методичну літературу, здатність 
осмислити зміст поточної теми, умінь 
публічно чи письмово представити 
певний матеріал, а також завдань 
самостійної роботи. Максимальна 
кількість балів при поточному 
оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, становить 40 балів. 
Курс передбачає 2 модулі, які 
здійснюється у формі письмової 
комплексної контрольної роботи 
загальною сумою 10 балів. 
2. Підсумкове оцінювання здійснюється 
у формі письмової комплексної 
контрольної роботи або тестів, яка 
охоплює матеріал тем модулів і курсу. 
Кожному студенту видається 
індивідуальний варіант контрольних 
завдань.
Максимальна кількість балів при 
оцінюванні знань студентів з 



дисципліни, яка завершується 
екзаменом, становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені – 50 
балів.

Екологія

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;

лекції, пояснення, розповіді, бесіди, 
дискусії, наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні роботи, 
семінари, індивідуальні завдання.

Контроль знань студентів проводиться 
в процесі читання лекцій, а також  
після кожного змістовного модуля 
шляхом тестування.            
Підсумковий контроль: екзамен та 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

- словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами  формування проблемних 
завдань);
- наочні методи (мультимедійні 
презентації);
- практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
- проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності). 

Контрольне опитування у вигляді 
письмових тестів, індивідуальних 
завдань на практичних заняттях. 
Самостійна робота, яку оцінюють 
включенням теоретичних питань, що 
винесені на самостійне опрацювання, 
до підсумкового тестового 
контрольного опитування та за якістю 
виконанням одного індивідуального 
самостійного завдання.
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
знань студентів упродовж семестру.

Туристичне країнознавство

РН2 Знання основних форм і видів 
туризму, здійснювати класифікацію та 
розуміти їх особливості;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів туризму країн 
світу;

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: екзамен з 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Географія туризму

РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН8 Здатність розв’язувати науково-
прикладні проблеми в сфері рекреації і 
туризму;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи бронювання 
квитків), наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні (практичні 
роботи, семінари, індивідуальні 
завдання: розробити презентації різних 
видів туризму світу, України та регіону

модульні контрольні та іспит, а також
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів

Економічна теорія

РН6 здатність здійснювати управління 
підприємством індустрії туризму та 
рекреації;
РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;
РН23 Нести відповідальність за 
розвиток професійного знання і 
практик, оцінювання стратегічного 
розвитку команди, формування 
ефективної кадрової політики;

методи усного викладу матеріалу 
(розповідь, опис, характеристика, 
пояснення; бесіда, дискусія, 
обговорення, дебати); методи логічних 
операцій: (порівняння, аналіз, синтез, 
узагальнення); методи самостійної 
роботи з літературою.

Контрольні запитання по темах, 
тестування, опитування; усний захист 
та письмове оформлення 
індивідуальних робіт і рефератів. 
Оформлення заліку.

Інформаційні системи та технології 

РН2 Знання основних форм і видів 
туризму, здійснювати класифікацію та 
розуміти їх особливості;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні презентації), 
наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), лабораторні роботи, 
індивідуальні завдання.

Усне та письмове опитування, оцінка 
лабораторної роботи, тестування, 
захист індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль- залік з 
урахуванням накопичених балів

Основи туризмознавства

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН2 Знання основних форм і видів 
туризму, здійснювати класифікацію та 
розуміти їх особливості;
РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;

Використовуються словесні методи 
навчання: лекція, пояснення, бесіда на 
семінарських заняттях. 
Використовуються і практичні методи, 
такі як виконання практичних завдань. 
Окреме місце посідає методи роботи 
літературою, Інтернет джерелами.
Метод візуалізації об’єктів, процесів, 
явищ, наприклад: класифікація 
туризму, туристичних ресурсів тощо, 
опорні схеми туристичних процесів 
(життєвий цикл туристичного 
продукту).

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, тестування, захист 
індивідуальних практичних завдань. 
Поточний контроль складається з 
оцінки практично-семінарських завдань 
(максимальна кількість балів – 30). 
Модульний контроль відбувається у 
формі письмових робіт – відповідей 
(максимум 20 балів).
Підсумковий контроль: екзамен у формі 
тестування (максимум 50 балів). З 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю у підсумку студент 
може отримати максимально 100 балів.

Статистика

РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 

Презентація, лекції, спільні розробки: 
ведення глосарію, вікі-сторінки, робота 
у групах, дискусія Лекційна форма 
навчання: проведення лекцій із 
використанням мультимедійної техніки; 
пояснення та наведення прикладів 
статистичних досліджень у туризмі та 
візуалізації їх результатів; обговорення 
проблемних питань, демонстрація.
Семінарське заняття: доповідь, 

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: Іспит в кінці 
семестру, письмова форма



показників;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;

відповідь, розв’язування типових задач, 
обговорення; презентація результатів 
статистичного спостереження.

Політологія

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;

Презентації
Лекції
Семінари
Дебати
Дискусії

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
Усна відповідь – до 5 балів
Доповнення – 3 бали
Домашня письмова робота (реферат, 
есе тощо) – 15 балів
Модульний контроль:
Тестові завдання – 1 змістовий модуль 
впродовж семестру – 25 балів.
Підсумкова максимальна кількість балів 
100
Підсумковий форма контролю - залік

Фізвиховання

РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

Проведення комплексу фізичних вправ 
для сприяння розвитку. Лекції. 
Ііндивідуальні завдання. 

Оцінювання виконання комплексів 
фізичних вправ відповідно до критеріїв 
визначених навчальною програмою
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

РН9 Володіння державною та 
іноземними мовами;
РН17 Практикувати використання 
іноземних мов у професійній діяльності;
РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу

Колаборативне навчання (групові 
проекти), дискусії, презентації. 

Залік (в кінці I, III семестрів), іспит (в 
кінці II, IV семестрів) комбінований
Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Розподіл балів за формами контролю 
навчальної діяльності студентів 
впродовж семестру:
Модульний тест; Домашнє читання; 
Творча письмова робота; Усна 
презентація; Поточний контроль роботи 
на заняттях.
Оцінка письмових робіт: короткі 
повідомлення за вказаною темою, лист 
на тему, яка передбачена навчальною 
програмою, текст-опис, есе, стаття чи 
коментар у рамках програмового

Філософія 

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності

Словесні: лекція, бесіда (вступна 
повідомлююча, репродуктивна, 
евристична), художня розповідь, 
пояснення тощо.
Наочні: демонстрація, ілюстрація.
Практичні: вправи, практичні роботи, 
дослідні роботи, практики тощо.

Оцінювання знань студента 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
Протягом семестру проводиться модуль 
або колоквіум. 
Поточнй контроль здійснюється в 
межах 0-5 балів (де «0» - це «не 
готовий», а бо студент відмовився 
відповідати.)
Модуль або колоквіум оцінюється в 
межах 0-20 балів.
Підсумкової форми контролю – іспиту. 

Історія української культури 

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання дискусійних 
питань.
Метод проектів і їх презентацій.
Метод усного опитування.

Модульні контрольні та залік 
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 

Історія України

РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда. Поточний контроль здійснюється за 
напрямами:
контроль за систематичністю й 
активністю роботи на семінарських 
заняттях;
контроль за виконанням завдань для 
самостійного опрацювання поза 
межами аудиторних занять;
контроль за рівнем засвоєння та 
творчого опрацювання у вигляді 
індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань 
студентів здійснюється за 
результатами підсумкової контрольної 
роботи зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань студентів 
здійснюється в кінці семестру у формі 
письмового іспиту (заліку). 
При виведенні загальної оцінки 
студента береться до уваги результати 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

РН9 Володіння державною та 
іноземними мовами;
РН14 Розумітися на особливостях 
документообігу у сфері туризму;
РН16 Вільно володіти державною 
мовою і використовувати її в 
професійній діяльності;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації

Презентація, лекції, спільні розробки, 
дискусія
Лекційна форма навчання: 
проведення лекцій; пояснення та 
наведення прикладів за темою лекції, 
дискусія, бесіда, ілюстрація, 
демонстрація.
Семінарське заняття: 
доповідь, відповідь, обговорення; 
презентація результатів дослідження.

Опитування студентів проводиться в 
усній формі, у формі бесіди. за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
на семінарських заняттях, контрольних 
замірах (модулях), на іспиті 

Вища та прикладна математика

РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

Лекції, практичні заняття. Опитування студентів проводиться в 
усній формі, у формі бесіди. 
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів

Організація туристичних подорожей

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 



національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН5 Здатність розробляти, просувати та 
реалізовувати туристичний продукт;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:

(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання: розробити 
презентації різних видів туризму країн 
світу;

ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного
контролю.

Організація екскурсійної діяльності

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН5 Здатність розробляти, просувати та 
реалізовувати туристичний продукт;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:

—        методи усного викладу 
матеріалу (монологічна форма: 
розповідь, опис,
характеристика, пояснення; діалогічна 
форма: бесіда, дискусія, обговорення, 
дебати);
—        методи наочності (метод 
внутрішньої наочності ― 
використовується тоді, коли внутрішній 
акцент робиться на готові образи, 
раніше сформовані в уяві студента; 
метод ілюстративної наочності ― 
передбачає формування уявлень і 
понять у студентів на основі 
сприйняття конкретних ілюстрацій, 
наприклад, визначних туристичних 
об’єктів; екскурсійні методи);
—        методи логічних операцій: 
порівняння, аналіз, синтез, 
узагальнення; використовуються для 
порівняння рівня розвитку різних країн, 
для аналізу їх туристичного потенціалу. 
Студенти повинні вміти аналізувати, 
узагальнювати різноманітну 
інформацію для того, щоби вільно 
орієнтуватися в економічних 
можливостях та перспективах розвитку 
різних країн;
—        інтерактивні методи: мозковий 
штурм, карта розуму, методика 
творчості тощо. Використовуються для 
генерування нестандартних 
оригінальних ідей, пошук 
альтернативних підходів до 
розв’язання стандартних ситуацій;
—        емпіричні методи: методи 
екскурсознавства;
—        методи самостійної роботи з 
літературою: робота в бібліотеці з 
джерелами та літературою, вміння 
працювати з інтернет-ресурсами.

З метою перевірки якості підготовки, 
знань та умінь студента з дисципліни 
«Організяція екскурсійної діяльності» 
використовуються наступні методи 
оцінювання:
—        для поточного контролю — 
контрольні запитання по темах, 
тестування, фронтальне опитування;
—        для підсумкового поточного 
контролю — контрольні запитання, 
письмовий тест;
—        для індивідуальної, самостійної 
та наукової роботи — усний захист або 
письмове оформлення отриманих 
результатів.

Організація анімаційної діяльності

РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;
РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, робота з книгою), 
наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні (практичні 
роботи,  семінари).

модульні контрольні та залік

Комплексний державний екзамен «Організація туризму»

РН1. Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН2. Знання основних форм і видів 
туризму, здійснювати класифікацію та 
розуміти їх особливості;
РН3. Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН4. Здатність аналізувати 
рекреаційно-туристичний потенціал 
території та використовувати його при 
створенні туристичного продукту;
РН5. Здатність розробляти, просувати 
та реалізовувати туристичний продукт;
РН6. Здатність здійснювати управління 
підприємством індустрії туризму та 
рекреації;
РН7. Знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН8. Здатність розв’язувати науково-
прикладні проблеми в сфері рекреації і 
туризму;
РН9. Володіння державною та 
іноземними мовами;
РН10. Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН11. Надавати рекомендації щодо 
вдосконалення роботи органів 
державного управління у сфері 
гостинності;
РН12. Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН13. Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;
РН14. Розумітися на особливостях 
документообігу у сфері туризму;
РН.15. Організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;
РН16. Вільно володіти державною 
мовою і використовувати її в 
професійній діяльності;
РН17. Практикувати використання 
іноземних мов у професійній діяльності;
РН18. Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН19. Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 

оглядові лекції, консультації, 
пояснення, розповіді, бесіди, дискусії.

Опитування студентів проводиться в 
усній та письмовій формі, у формі 
бесіди



запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;
РН20. Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації
РН21. Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН22. Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;
РН23. Нести відповідальність за 
розвиток професійного знання і 
практик, оцінювання стратегічного 
розвитку команди, формування 
ефективної кадрової політики;
РН24. Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

Навчальна туристична практика

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН6 здатність здійснювати управління 
підприємством індустрії туризму та 
рекреації;
РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН11 Надавати рекомендації щодо 
вдосконалення роботи органів 
державного управління у сфері 
гостинності;
РН14 Розумітися на особливостях 
документообігу у сфері туризму;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;
РН17 Практикувати використання 
іноземних мов у професійній діяльності;
РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН23 Нести відповідальність за 
розвиток професійного знання і 
практик, оцінювання стратегічного 
розвитку команди, формування 
ефективної кадрової політики;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії), наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання.

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS (100 балів). Знання студентів 
оцінюються на основі захисту звіту про 
проходження практики і щоденника 
практики

Навчальна ознайомча практика

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації

у межах курсу «Навчальна ознайомча 
практика». Викладання предмету 
побудовано на:
– проведенні  занять із використанням 
активних методів навчання (екскурсії; 
робота в групах; дискусії; “круглий 
стіл”; рольова гра; теоретичне 
моделювання; ситуаційна вправа; 
презентація і обговорення доповідей 
тощо);
– організації самостійної роботи із 
використанням індивідуальних завдань.  

Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою 
ECTS (100 балів). Знання студентів 
оцінюються на основі щоденника 
практики та захисту звіту:

Туристичне краєзнавство

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН11 Надавати рекомендації щодо 
вдосконалення роботи органів 
державного управління у сфері 
гостинності;

Відповідно до організації навчального 
процесу і програми та структури курсу 
використовуються наступні групи 
методів:
а). за джерелом передачі та 
сприймання навчальної інформації – 
словесні (лекція, бесіда, дискусія), 
наочні, практичні; 
б). за характером пізнавальної 
діяльності – пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
пошуковий.

1. Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
2. Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. 

Друга іноземна мова

РН9 Володіння державною та 
іноземними мовами;
РН17 Практикувати використання 
іноземних мов у професійній діяльності;
РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;

Колаборативне навчання (групові 
проекти), дискусії, презентації. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Розподіл балів за формами контролю 
навчальної діяльності студентів 
впродовж семестру:
Модульний тест; Домашнє читання; 
Творча письмова робота; Усна 
презентація; Поточний контроль роботи 
на заняттях.
Оцінка письмових робіт: короткі 
повідомлення за вказаною темою, лист 
на тему, яка передбачена навчальною 
програмою, текст-опис, есе, стаття чи 
коментар у рамках програмового 
матеріалу, який вивчається у цьому 
курсі. 



Психологія
РН18 Діяти у полікультурному 
середовищі;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;
РН23 Нести відповідальність за 
розвиток професійного знання і 
практик, оцінювання стратегічного 
розвитку команди, формування 
ефективної кадрової політики;

Словесні (розповідь, дискусія, 
обговорення), практичні (тести, вправи, 
психологічні задачі), інтерактивні 
(мозковий штурм, робота в малих 
групах), наочні (зображувальна 
наочність – художня, символічна, 
текстова – у формі презентацій, 
словесна). 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
аудиторна робота, контрольні заміри 
(модулі), самостійна робота  Підсумкова 
максимальна кількість балів 100. За 
отриману кількість балів протягом 
семестру студент отримує залік.

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)

РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;
РН22 Приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів 
прогнозування;

Головними методами навчання є:
- словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами формування проблемних 
завдань);
- наочні методи (мультимедійні 
презентації);
- практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
- проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності).

Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною шкалою, контролюючи 
якість виконання:
- письмового контрольного опитування 
з використанням тестових технологій – 
50 балів,
- індивідуальних завдань на практичних 
заняттях упродовж семестру – 42 балів,  
- індивідуальних завдань самостійної 
роботи упродовж семестру – 8 балів.

Економіка підприємства

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;
РН14 Розумітися на особливостях 
документообігу у сфері туризму;

лекції, пояснення, опитування, 
розповіді, бесіди, дискусії, ілюстрацій, 
схем, презентацій, практичні роботи, 
семінари.

усне та письмове опитування, 
тестування, захист індивідуальних 
завдань, модульні та контрольні роботи 
та іспит. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів здійснюється за 
системою ECTS та національною 
шкалою оцінювання.

Облік і аудит

РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

лекції, пояснення, опитування, 
розповіді, дискусії, використання 
наочних матеріалів

Письмове та усне опитування, модульні 
контрольні роботи. Залік. 

Менеджмент організацій

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН6 здатність здійснювати управління 
підприємством індустрії туризму та 
рекреації;
РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;
РН23 Нести відповідальність за 
розвиток професійного знання і 
практик, оцінювання стратегічного 
розвитку команди, формування 
ефективної кадрової політики;
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

індивідуальні завдання в малих групах, 
аналізу і діагностики ситуаційних 
вправ,  моделювання проектів у діловій 
грі, публічного виступу, розробка 
презентацій.

письмове та усне опитування. Протягом 
навчального семестру студент може 
набрати 50 балів ( 30 семінарські та 
практичні, 20 модульні контрольні 
роботи). Екзаменаційна робота 
оцінюється у 50 балів.  

Менеджмент в туризмі

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН6 здатність здійснювати управління 
підприємством індустрії туризму та 
рекреації;
Рн7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН14 Розумітися на особливостях 
документообігу у сфері туризму;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;
РН23 Нести відповідальність за 
розвиток професійного знання і 
практик, оцінювання стратегічного 
розвитку команди, формування 
ефективної кадрової політики;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, 
опитування, розповіді, бесіди, дискусії), 
використання наочних матеріалів 
(ілюстрацій, схем, презентацій ), 
практичні (практичні роботи, семінари).

усне та письмове опитування, 
тестування, захист індивідуальних 
завдань, модульні та контрольні роботи 
та залік. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів здійснюється за 
системою ECTS та національною 
шкалою оцінювання.



Маркетинг

РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН13 Здійснити комплексну оцінку 
ефективності розвитку туризму на 
основі врахування різноманітних 
показників;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, 
опитування, розповіді, бесіди, дискусії), 
використання наочних матеріалів ( 
ілюстрацій, схем, презентацій ), 
практичні (практичні роботи, семінари).

усне та письмове опитування, 
тестування, захист індивідуальних 
завдань, модульні та контрольні роботи 
та залік. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів здійснюється за 
системою ECTS та національною 
шкалою оцінювання.

Правове регулювання туристичної діяльності

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;

лекції, пояснення, опитування, 
розповіді, дискусії, використання 
наочних матеріалів

письмове та усне опитування, модульні 
контрольні роботи. Екзаменаційна 
робота.

Правознавство

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН21 Демонструвати соціальну 
відповідальність за результати 
діяльності;

словесні (лекції, пояснення, 
опитування, розповіді, бесіди, дискусії), 
використання наочних матеріалів ( 
ілюстрацій, схем, презентацій ), 
практичні (практичні роботи, семінари).

усне та письмове опитування, 
тестування, захист індивідуальних 
завдань, модульні та контрольні роботи 
та залік. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів здійснюється за 
системою ECTS та національною 
шкалою оцінювання.

Організація готельного господарства

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;

студентів при вивченні курсу належать: 
словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, ворк-шопи бронювання 
номерів), наочні методи (ілюстрацій, 
презентацій), практичні (практичні 
роботи, семінари, індивідуальні 
завдання: розробити презентації різних 
служб у готелях).

відносимо модульні контрольні та 
іспит, а також
• Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
• Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.

Організація ресторанного господарства

РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, мультимедійні лекції, 
інтерактивні лекції, семінари, 
самостійне навчання  тощо.

Усний контроль (фронтальне та 
індивідуальне опитування, обговорення 
доповідей), тестовий контроль, 
письмові роботи, іспит

Туроперейтинг

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН2 Знання основних форм і видів 
туризму, здійснювати класифікацію та 
розуміти їх особливості;
РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН5 Здатність розробляти, просувати та 
реалізовувати туристичний продукт;
РН10 Знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;

студентів при вивченні курсу належать: 
Словесні (Лекції,пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, робота з книгою), 
наочні методи ( ілюстрацій, презентацій 
), практичні (практичні роботи,  
семінари).

модульні контрольні та іспит

Виробнича практика

РН1 Знання основних положень 
туристичного законодавства, 
національних та міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;
РН3 Здатність використовувати 
інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму;
РН7 знання принципів і процесів щодо 
організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем;
Рн11 Надавати рекомендації щодо 
вдосконалення роботи органів 
державного управління у сфері 
гостинності;
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 
вимоги до туристичної інфраструктури;
РН14 Розумітися на особливостях 
документообігу у сфері туризму;
РН15 організовувати ефективну 
діяльність туристичного підприємства;
РН19 Використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати 
запровадження методів 
комунікативного менеджменту в 
практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу;
РН20 Відповідати вимогам спілкування 
в діалоговому режимі з фахівцями та 
громадськістю в сфері туризму та 
рекреації
РН24 Демонструвати здатність 
саморозвиватися та 
самовдосконалюватися упродовж 
життя.

пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, 
наочні методи, практична 
демонстрація, індивідуальні завдання.

Оцінювання виконання поставлених 
завдань. 
Підсумковий контроль: 
диференційований залік

Туризм на природоохоронних територіях

РН4 Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал території та 
використовувати його при створенні 
туристичного продукту;
РН10 знання особливостей організації 
різних видів туризму:
РН12 Знати особливості організації 
рекреаційно-туристичного простору і 

словесні (лекції, пояснення, розповіді, 
бесіди, дискусії, наочні методи 
(ілюстрацій, презентацій), практичні 
(практичні роботи, семінари, 
індивідуальні завдання, консультації, 
робота з навчальними, методичними 
методичними джерелами.

Поточний контроль: усне та письмове 
опитування, оцінка роботи в малих 
групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік з 
урахуванням накопичених балів 
поточного контролю.



вимоги до туристичної інфраструктури; 


