
Додаток 4 
до Ліцензійних умов 

 
1. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями географічного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
 

№ 
з/п 

Найменування приміщень за 
функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні 
У тому числі 

Власні 
Орендов

ані 
Здано в 
оренду 

1. 
Навчальні приміщення, усього: 
у тому числі: 

3128,9 3128,9 - - 

1.1. 

Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети), 
лабораторії 

 
 
 

1249,5 
541,6 

 
 
 

1249,5 
541,6 

- - 

1.2. Комп’ютерні лабораторії 74,4 74,4 - - 

1.3. Спортивні зали 
Універси-

тетські 
Універси-

тетські 
- - 

2. 
Приміщення для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників 

760,0 760,0 - - 

3. Службові приміщення 383,7 383,7 - - 

4. 
Бібліотека,  
у тому числі читальні зали 

109,6 109,6 - - 

5. Гуртожитки 
Універси-

тетські 
Універси-

тетські 
- - 

6. Їдальні, буфети  68,0 68,0 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 
Універси-

тетські 
Універси-

тетські 
- - 

8. Медичні пункти 
Універси-

тетські 
Універси-

тетські 
- - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ректор                                   В.П. Мельник 
 
 
 

 



 

Продовження Додатку 4 
до Ліцензійних умов 

 

2. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які 
забезпечують виконання навчального плану магістрів з галузі знань 24 
Сфера обслуговування за спеціальністю 242 Туризм 
 

№ 
з/п 

Найменування 
лабораторії, 

спеціалізованого 
кабінету їх площа 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Найменування 
обладнання 

устаткування, їх 
кількість 

1. 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Міжнародне право Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

2. 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Методологія та організація 
наукових досліджень 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

3. 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Туризмологія 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

4. 

Кабінет геодезії і 
картографії 

№113, пл. 49,4 м2 вул. 
Дорошенка, 41. 

Інноваційні технології в туризмі Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

5. 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Управління якістю турист. 
послуг 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

6. 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Міжнародний туризм Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

7. 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Управління проектами в туризмі 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

8. 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Екскурсологія Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

9. 
 
 

Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Ринок туристичних послуг Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

10. 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Магістерський семінар Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  



№ 
з/п 

Найменування 
лабораторії, 

спеціалізованого 
кабінету їх площа 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Найменування 
обладнання 

устаткування, їх 
кількість 

11. 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Міжнародне право Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

12. 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Управління розвитком туризму Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

13. 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг Оформлена стендами, 

мультимедійний 
проектор, екран.  

14. 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Іміджелогія та PR в туризмі 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

15. 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Стратегічний маркетинг в 
туризмі 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

16. 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Стратегія розвитку курортної 
справи 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран.  

17 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Управління SPA та 
рекреаційними центрами  Оформлена стендами, 

мультимедійний 
проектор, екран. 

18 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Проектування рекреаційних 
комплексів 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

19 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Моніторинг світового ринку 
туристичних послуг 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

20 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Економіка міжнародного туризму Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

21 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Інноваційні моделі туристичного 
обслуговування іноземних 
туристів 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

22 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Концепції туристичного 
краєзнавства 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

23 Навчальна лабораторія Туристичні ресурси, потенціал та Оформлена стендами, 



№ 
з/п 

Найменування 
лабораторії, 

спеціалізованого 
кабінету їх площа 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Найменування 
обладнання 

устаткування, їх 
кількість 

«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

імідж регіонів України мультимедійний 
проектор, екран. 

24 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Туристичне львовознавство, 
екскурсії Львовом Оформлена стендами, 

мультимедійний 
проектор, екран. 

25 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Інноваційні технології в туризмі 
та готельно-ресторанному бізнесі 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

26 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Економіка туризму і готельно-
ресторанного сервісу 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

27 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Управління якістю туристичних 
продуктів та послугами в 
готельно-ресторанному сервісі 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

28 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Зрівноважений (сталий) туризм Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

29 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Планування та організація 
геотурів 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

30 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Геотуристичний та рекреаційний 
потенціал Карпатського регіону  Оформлена стендами, 

мультимедійний 
проектор, екран. 

31 
Кабінет туризму 
№113, пл. 49,4 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Створення та просування 
туристичного продукту в 
сільському та екологічному 
туризмі 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

32 

Навчальна лабораторія 
«Туристична агенція» 
№4а, пл. 121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Організація екомаршрутів та 
екотурів 

Оформлена стендами, 
мультимедійний 
проектор, екран. 

33 

Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і ландшафтного 
планування» 
№ 34, пл. 74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Поліфункціональне використання 
природоохоронних територій Оформлена стендами, 

мультимедійний 
проектор, екран. 

 
 



 
 
Ректор  В.П. Мельник 

Продовження Додатку 4 
до Ліцензійних умов 

 
3. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану 
магістрів з галузі знань 24 Сфера обслуговування за спеціальністю 242  
Туризм 

 

№ 
з/п 

Найменування 
комп’ютерної 

лабораторії, та її 
площа  

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Модель і марка 
ПЕОМ, їх 
кількість 

Наймену-
вання 

пакетів 
прикладних 

програм  

Доступу до 
Інтернет, 
наявність 

каналів доступу 
(так/ні) 

1. 

Навчальна 
лабораторія 
«Геоінформаційних 
технологій і 
ландшафтного 
планування» 
(комп’ютерний 
клас) № 34, пл. 
74,4 м2, вул. 
Дорошенка, 41. 

Інноваційні 
технології в 
туризмі 

24, Intel Celeron 
2.66 ГГц; 
оперативна 
пам’ять: 504 МБ; 
відеокарта: Intel 
Graphics Media 
Accelerator 
Driver; 
graphicsmemory – 
128 MB. 
Операційна 
система: 
Microsoft 
Windows Xp 
Professional, 
версія 2008, 
Service Pack 3. 

Microsoft 
Visual 
Studio 2005 
(180-Day 
trial) 
Статистика 
Free Pascal 
2.2.0 

так 

Геотуристичний та 
рекреаційний 
потенціал 
Карпатського 
регіону 
Управління якістю 
туристичних 
продуктів та 
послугами в 
готельно-
ресторанному 
сервісі 
Інноваційні моделі 
туристичного 
обслуговування 
іноземних туристів 
Поліфункціональне 
використання 
природоохоронних 
територій 

2 

Навчальна 
лабораторія 
«Туристична 
агенція» №4а, пл. 
121,3 м2 

вул. Дорошенка, 41. 

Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень 

5, Intel Celeron 
2.66 ГГц; 
оперативна 
пам’ять: 504 МБ; 
відеокарта: Intel 
Graphics Media 
Accelerator 
Driver; 
graphicsmemory – 
128 MB. 
Операційна 

Microsoft 
Visual 
Studio 2005 
(180-Day 
trial) 
Статистика 

Free Pascal 
2.2.0 

так 

Організація 
екомаршрутів та 
екотурів. 
Туристичні 
ресурси, потенціал 
та імідж регіонів 
України. 



Стратегія розвитку 
курортної справи 

система: 
Microsoft 
Windows Xp 
Professional, 
версія 2008, 
Service Pack 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор                 В.П. Мельник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Продовження Додатку 4 
до Ліцензійних умов 

 
4. Інформація про соціальну інфраструктуру Львівського 

національного університету імені Івана Франка 
 

№ 
з/п 

Найменування об’єкта соціальної 
інфраструктури (показника, нормативу) 

Кількість  
Площа  

(кв. метрів) 
1. Гуртожитки для студентів  6 46358,0 

2. 
Житлова площа на одного студента у 
гуртожитку 

1 6,0 

3. Їдальні та буфети 14 1741,4 

4. 
Кількість студентів на одне місце в 
їдальнях і буфетах 

  

5. Актові зали 3  
6. Спортивні зали  13 3482 
7. Плавальні басейни 1 350 

8. Інші спортивні споруди: 
 стадіони 1 6000 
 спортивні майданчики 9 5400,0 
 корти    

9. Студентський палац (клуб) 1  
 

 
 
 
 
 
Ректор                 В.П. Мельник 
 
 

 



Додаток 5  
до ліцензійних умов 

 
ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 
1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

підготовки магістрів зі спеціальності  242 Туризм  

 
Найменування 
навчальної 
дисципліни згідно 
з навчальним 
планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчаль-
ного 

контенту 

планів 
практичних 
(семінарсь-
ких) занять 

завдань 
для 

лаборатор
них робіт 

завдань 
для 

самостійно
ї роботи 

студентів* 
 

питань, задач, 
завдань або 
кейсів для 

поточного та 
підсумкового 

контролю 

завдань 
для комп- 
лексної 

контрольн
ої роботи 

Туризмологія* 
(16 год) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Міжнародне право 
(16 год) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень*  
(16 год) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Інноваційні 
технології в 
туризмі*  
(16 год) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Управління якістю 
тур. послуг 
(16 год) 

+ + немає 
потреби 

 
+ 

+ + 

Міжнародний 
туризм 
(16 год) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Управління 
проектами в 
туризмі (16 год) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Екскурсологія(16) + + немає 
потреби 

+ + + 

Ринок туристичних 
послуг(32) 

+ + немає 
потреби 

+ + 
 

+ 

Управління 
розвитку 
туризму(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Актуальні 
проблеми туризму і 
їх послуг(32) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Імеджелогія та PR в 
туризмі(32) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 



 

Стратегічний 
маркетинг в 
туризмі(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Стратегія розвитку 
курортної 
справи(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Актуальні 
проблеми туризму і 
сфери послуг(32) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Управління SPA та 
рекреаційними 
центрами (16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Проектування 
рекреаційних 
комплексів(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Моніторинг 
світового ринку 
туристичних 
послуг(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Актуальні 
проблеми туризму і 
сфери послуг(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Економіка 
міжнародного 
туризму(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Інноваційні моделі 
туристичного 
обслуговування 
іноземних 
туристів(16) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Концепції 
туристичного 
краєзнавства(16) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Актуальні 
проблеми туризму і 
сфери послуг(16) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Планування та 
організація 
геотурів(16) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Геотуристичний та 
рекреаційний 
потенціал 
Карпатського 
регіону(16)  

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Створення та 
просування 
туристичного 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 



продукту в 
сільському та 
екологічному 
туризмі(16) 

Актуальні 
проблеми туризму і 
сфери послуг(16) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Організація 
екомаршрутів та 
екотурів(16) 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Поліфункціональне 
використання 
природоохоронних 
територій(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Кризовий 
менеджмент в 
туризмі(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Туризм в ЄС 
(англ.)(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Туристична 
політика(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Державне та 
регіональне 
управління в 
туризмі(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Оптимізація 
туристичної сфери 
України(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Логістика в 
туризмі(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Організація 
івентивного та 
конвенційного 
туризму(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Маркетинг подій та 
конференцій(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Діловий етикет в 
туризмі 

(16) 

+ + немає 
потреби 

+ + + 



 

 
Планув.діяльн.тур.у
станов 

(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Концепції 
розв.культ.-
пізн.туризму(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Концепції інновац. 
розвитку 
туризму(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Корпоративне 
управління в 
туризмі(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Стратегічний 
менеджмент(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Управління 
персоналом 

(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Безпека 
туризму(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Методи 
дослідження в 
туризмі(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Туристична 

статистика(16) 

 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

 
 
 
 
 



Продовження Додатку 5 
до Ліцензійних умов 

 
3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики підготовки магістрів  

зі спеціальності 242 Туризм 

 
Найменування 
практики 

Семестр, в 
якому 

передбачена 
практика 

Тривалість 
практики 
(тижнів) 

Інформація про 
наявність 
програм 
практик 

(“+” або “-”) 

Найменування 
бази для 

проходження 
практики 

 

Інформація 
про наявність 

угод про 
проходження 
практик (дата, 
номер, строк 

дії) 
Педагогічна 
(асистентська) 

IV 6 + Географічний 
факультет ЛНУ 

ім. І. Франка 

- 

1.1 Спеціалізація « Туристична діяльність» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  
1. 09. 2018 р. 

ВАТ 
«Супутник» 

від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р. 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 
09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 
Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

1.2 Спеціалізація  «Туризм, рекреація, відпочинок» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  
1. 09. 2018 р 

ВАТ 
«Супутник» 

від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 



09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 
Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

1.3 Спеціалізація «Міжнародний туризм» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  
1. 09. 2018 р 

ВАТ 
«Супутник» 

від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 
09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 
Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

1.4 Спеціалізація «Туризм і краєзнавство» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  
1. 09. 2018 р 

ВАТ 
«Супутник» 

від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 
09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 



Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

1.5 Спеціалізація «Туризм і готельно-ресторанний сервіс» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  
1. 09. 2018 р 

ВАТ 
«Супутник» 

від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 
09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 
Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

1.6 Cпеціалізація «Географія рекреації та туризму. Геотуризм» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  
1. 09. 2018 р 

ВАТ 
«Супутник» 

від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 
09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 
Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

1.7 Cпеціалізація «Сільський та екологічний туризм» 
виробнича ІІ 4 + Згідно 

укладених 
ПАТ ТОВ 
«Рейкарц 



договорів про 
співпрацю з 
готелями та 

туристичними 
підприємствам

и 

Хотел 
Менеджмент»
1.09. 2015  –  

1.09. 2018 р 
ВАТ 

«Супутник» 
від 17.09. 2015 
– 17.09.2018 р 

ПАТ ГТК 
«Дністер» від 
09.12.2013 – 
9.12. 2018 р. 
ЗАТ Готель 
«Львів» від 
7.02.2015 – 
7.02.2020 р. 
Бретанський 

дім «Ресторан 
Шекспір» від 
25.01.2016 – 
25.01.2019 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор                         В.П. Мельник 



Додаток 6  
до Ліцензійних умов 

 
ВІДОМОСТІ 

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 
 1. Інформація про наявність бібліотеки 
 

Найменування 
бібліотеки 

Площа 
(кв. метрів) 

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників) 

Площа 
читального залу 

(кв. метрів), 
кількість місць 

Примітка* 

Наукова 
бібліотека 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка  

11 051 3 256 879 25 читальних 
залів 
(1374,07м2) 
755 пос. міс.  

ЕВРИКА - 
відкритий 
електронний архів 
природничих і 
точних наук 
Наукової 
бібліотеки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 

Бібліотека 
географічного 
факультету 

131,6 16 014      Читальний зал 
бібліотеки 
(74,2 м2) 
26 пос. міс. 
Читальний зал 
при лабораторії 
«Навчальна 
туристична 
агенція» 
(122 м2), 32 
пос.міс. 

ЕВРИКА - 
відкритий 
електронний архів 
природничих і 
точних наук 
Наукової 
бібліотеки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 

 
 
 
 
 
Ректор            В.П. Мельник 
 



 
Продовження Додатку 6 

до Ліцензійних умов 
 

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою 
навчальною літературою підготовки магістрів із спеціальності 242 Туризм 
 
Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Автор підручника 
(навчального 
посібника тощо) 

Найменування 
підручника 
(навчального 
посібника тощо) 

Найменування 
видавництва, рік 
видання 

Кількість 
примірників** 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

Туризмологія* 
(16 год) 

Федорченко В.К., 
Пазенюк В.С., 
Кручек О.А., 
Дьорова Т.А., 
Любіцева О.О. [та 
ін.] 

Туризмологія Київ Серія 
"Монограф" 2013 
356, [11] с. 

10 

Олександр 
Алікович Кручек, 
Тетяна 
Анатоліївна 
Дьорова, Ольга 
Олександрівна 
Любіцева, інш.  

Туризмологія: 
концептуальні 
засади теорії 
туризму : 
монографія 

Київ : Академія, 
2013 . – 368 с. : іл. 
– (Монограф) . - 
Бібліогр.: с.345-
356 (207 назв). 

20 

Міжнародне 
право (16 год) 

М. В. 
Буроменського,  

Міжнародне право К.: Юрінком 
Інтер, навчальний 
посібник Київ, 
2006 р. - 336 с. 

15  

Анцелевич Г.О. Міжнародне 
публічне право 

Київ: Алерта, 
підручник 2005.- 
424 с 

3  

Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень*  
(16 год) 
 
 
 
 
 
 

О.В. 
Крушельницька 
 

Методологія та 
організація науко- 
вих досліджень: 
Навч. посібник. 

К.: Кондор, 2003. 
– 206 с. 

10 

Д.М. Стеченко та 
ін. 

Методологія 
наукових дослід- 
жень: Підручник  

К.: Знання, 2005. – 
309 с. 

10 

А.Г. Исаченко 
 

Теория и 
методология 
географической 
науки: Учеб. для 
студ. Вузов. 

М.: ИЦ 
“Академия”, 2004. 
– 400 с. 

3 

- Закон України “Про 
наукову і науково-
технічну 
діяльність”. – Нова 
редакція від 
01.12.1998 р. №284-
XIV. 

[Електронний 
ресурс]. Режим 
доступу: 

5  

Інноваційні 
технології в 
туризмі*  
(16 год) 

Новиков В.С.: Інновації у туризмі навч. посібник / 
В.С. Новиков. - 
М.: Видавничий 
центр«Академія», 
2007. - 208 

10 

Федченко Л.А.  Інновації в туризмі. К.:2005 220 с 5 
Управління Кудла Н.Є.:  Управління якістю Підручник/ Н.Є. 5 



якістю тур. послуг 
(16 год) 

 в туризмі Кудла. – К. : 
Центр навчальної 
літ., 2015. – 328 с. 

Топольник В.Г.  
 

Управління якістю 
продукції та послуг 
в готельно-
ресторанному 
господарстві 

: навч. посіб./ В.Г. 
Топольник. – 
Львів : Магнолія 
2006, 2012. – 328 
с. 

5 

Міжнародний 
туризм 
(16 год) 

Александрова 
А.Ю. 

Міжнародний 
туризм 

Підручник. - М: 
Аспект Прес, 
2002. - 470 с. 

10 

Мальська М.П., 
Антонюк Н.В.  

Міжнародний 
туризм і сфера 
послуг 

Підручник. 
Затверджено 
МОН /— К., 2008. 
— 661 с. 

10 

Управління 
проектами в 
туризмі (16 год) 

Ноздріна Л. В., 
Ящук В. І., 
Полотай О. І. 
 

Управління 
проектами 

Підручник / За 
заг. ред. Л. В. 
Ноздріної. — К.: 
Центр учбової 
літератури, 2010. 
— 432 с. 

40 

Квартальнов В.А.  Стратегічний 
менеджмент у 
туризмі 

М: Фінанси і 
статистика, 1999. - 
496 с. 

5 

Екскурсологія(16) Федорченко. В.К, 
Костюкова О.М., 
Дьорова Т.А, 
Олексійко М.М.,  

Історія екскурсійної 
діяльності в 
Україні. 

- К., 2004. 10 

Бабарицька В., 
Короткова А., 
Малиновська О.  

 

Екскурсознавство і 
музеєзнавство: 

Навчальний 
посібник. - К.: 
Альтерпрес, 2007. 
- 464 с. 

3 

Ринок 
туристичних 
послуг(32) 

Любіцева О.О.  

 

Ринок туристичних 
послуг 
(геопросторові 
аспекти) 

К.: Альтерпрес, 
2002. - 436 с. 

4 

В.Г.Герасименко Ринки туристичних 
послуг: стан і 
тенденції розвитку 

монографія / за 
заг. ред. 
Професора – 
Одеса : 
Астропринт, 2013. 
– 334 с. 

20 

Управління 
розвитку 
туризму(16) 

Ткаченко Т.І.  

 

 

Сталий розвиток 
туризму: теорія, 
методологія, реалії 
бізнесу 

Монографія - К.: 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет, 2009. 
- 463 с. 

3 

Ю. В. Ковбасюка, 
В. М. Вакуленка, 
М. К. Орлатого.  

Регіональне 
управління : 
підручник 

– К. : НАДУ, 
2014. – 512 с. 

20 

Актуальні 
проблеми туризму 
і їх послуг(32) 

Гонтаржевська 
Л.І.  

 

Ринок туристичних 
послуг в Україні 

Навчальний 
посібник. - 
Донецьк: Східний 
видавничий дім, 
2008. -180 с. 

1 



Сокол Т.Г.  

 

Організація 
туристичної 
діяльності в Україні 

Навчальний 
посібник. - К.: 
"Музична 
Україна, 2002. – 
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Продовження Додатку 6 
до Ліцензійних умов 

 
3. Перелік фахових періодичних видань 
 
Найменування фахового періодичного видання 
 

Роки надходження 

Журнал « Міжнародний туризм» 1992-2016 
Журнал «Готельний і  ресторанний бізнес» 2002-2016 
«Країнознавство.Географія.Туризму.» 1996-2016 
«РестораторЬ» 2003-2016 
«Стандартизація.Сертифікація.Якість.» - 
«Економіка України» 1958-2016 
  
Географія і туризм :європейський досвід(Львівський 
національний університет імені Івана Франка) 

2009 

Матеріали ювілейної VI Міжнародної наукової конференції  
Геогрвфія  і Туризм:Національний та Міжнародний досвід 

2012 

Матеріали VII Міжнародної конференції 2013 
Матеріали IX конференції з міжнародною участю 2015 
Ресторанна справа:Технологія та організація обслуговування 
туристів(теорія та практика) 

 
2013 

Готельний бізнес : Теорія та Практика 2009 
Управління персоналом у туризмі:Теорія та Практика 2013 
Організація та планування діяльності туристичних підприємств 2012 
 
 
 
 
 
Ректор            В.П. Мельник 
 
 



 
 

Додаток 7 
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 
 
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
підготовки магістра спеціальності 242 – Туризм 

 

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти при проведенні ліцензування 

Найменування показника (нормативу) Значення 
показника 

(нормативу)* 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення фактичного 
значення показника від 

нормативного 
1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти 

+ + немає 

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) з 
науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю 

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор 

П’ять осіб, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
з них д. е. н. 

немає 

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми): 

   

1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 

+ + + 

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 

   

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи) 

+ +  

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 

   

1) які мають науковий ступінь та/або 50 100 +50 



вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію) 
2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 

25 61 +36 

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання 

25 61 +36 

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують 
формування професійних 
компетентностей, науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом 

15 43 +28 

2) практичної роботи за фахом    

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного з 
яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше трьох 
умов, зазначених у пункті 5 приміток  

підпункти 1-
16 пункту 5 

приміток 

Кожен 
науково-

педагогічний 
працівник 
виконує не 

менше трьох 
умов за 
останні 

п’ять років 

немає 

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем доктора наук 
та вченим званням 

 + немає 

2) з науковим ступенем та вченим 
званням 

+ + немає 

3) з науковим ступенем або вченим 
званням 

+ + немає 



8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу 

+ + немає 
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Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти 

1. Вимоги доматеріально-технічного забезпечення освітньоїдіяльності у сфері 
вищої освіти при проведенні ліцензування 

 
Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення 

показника (нормативу) за 
рівнями вищої освіти 
другий (магістерський) 
рівень 

Започаткування провадження освітньої діяльності 1-4 
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами) 

2,4 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій) 

30 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:  
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + 
2) пунктів харчування + 
3) актового чи концертного залу + 
4) спортивного залу + 
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + 
6) медичного пункту + 
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби) 

70 

Провадження освітньої діяльності 
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, 
необхідними для виконання навчальних планів 

+ 

 
 

2. Вимоги до навчально-методичного забезпечення освітньоїдіяльності у сфері 
вищої освіти при проведенні ліцензування 
 

Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення показника 
(нормативу) за рівнями вищої 
освіти 
другий (магістерський) рівень 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої програми + 

2. Наявність навчального плану та пояснювальної + 



записки до нього 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану 

+ 

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ 

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик 

+ 

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану 

+ 

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів 

+ 

 
3. Вимоги до інформаційного забезпечення освітньоїдіяльності у 

сфері вищої освіти при проведенні ліцензування 
Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення показника 

(нормативу) за рівнями вищої 
освіти 

другий (магістерський) рівень 

Започаткування провадження освітньої діяльності  
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді 

не менш як п’ять найменувань 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти) 

+ 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація) 

+ 



4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін) 

60 
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Додаток 9 
 

ОПИС 
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу 
 
 Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана 
Франка 
 
 Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії 
(ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) 
кафедри туризму географічного факультету.  
 
 Код та найменування спеціальності 242 – Туризм 
 
Найменування документа Відмітка про наявність 

документа 
1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності  
 

+ 

2. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності 

+ 

3. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-
технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 
безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за 
спеціальностями з підвищеною небезпекою)  
 

+ 

4. Копія затвердженого в установленому порядку навчального плану 
та пояснювальна записка до нього 

+ 

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності 

+ 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності 

+ 

7. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти 

+ 
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