ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ
СТОСОВНО ОКРЕМИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
Освітня програма підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм»
ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ:
І.Нормативна частина
ПН Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки
ПН01 Країнознавство
ПН02 Туристсько-рекреаційні ресурси світу
1.Код: ПН03
2.Назва: ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): фундаментальної, природничо-наукової
підготовки
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: перший
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 2 семестр
7.Кількість встановленихкредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Головко В.В.
9.Результати навчання:знання:змісту предмета та об’єкта вивчення курсу, теоретикометодологічну базу дослідження, понятійно-термінологічного апарату рекреаційної
географії; структури туристсько-рекреаційних ресурсів України та регіональні відміни в
розміщенні та використанні туристсько-рекреаційного потенціалу; рівень сучасного
ресурсозабезпечення національної туристичної бази; принципи розвитку та пріоритетні
напрямки використання туристсько-рекреаційного потенціалу в умовах ринкової
економіки; вміння:проводити аналіз природних, природно-антропогенних та суспільноісторичних ресурсів, давати їхню якісну та кількісну характеристику; характеризувати
туристсько-рекреаційні ресурси
у розрізі адміністративно-територіальних суб’єктів
України; визначати перспективні види туризму для кожного регіону, враховуючи наявні
природні ресурси;компетентності:здатність працювати з різноманітними джерелами,
статистичними, картографічними та інформаційними матеріалами, які спрямовують
виробленню умінь практичного застосування здобутих знань у професійній та інших
видах діяльності при вивченні національних ресурсів туризму і рекреації.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1. Предмет і об’єкт
вивчення навчальної дисципліни
“туристсько-рекреаційні ресурси України”.Предмет та об’єкт вивчення курсу. Мета та
завдання курсу, теоретико-методологічна база дослідження. Понятійно-термінологічний
апарат дисципліни. Сучасна класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів України.
Основні напрямки дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів в Україні. Методи та
критерії оцінювання ресурсів придатних для використання в туристичній діяльності.
Зв’язок з професійно орієнтованими дисциплінами.
Тема 2. Характеристика природних туристсько-рекреаційних ресурсів України, що
мають вплив на туристичну діяльність. Види природних туристсько-рекреаційних
ресурсів ( кліматичні, гідрологічні, бальнеологічні, орографічні, спелеологічні,
ландшафтні, флоро-фауністичні ). Основнікритерії та принципи оцінювання природних
туристсько-рекреаційних ресурсів. Розробка оціночних шкал для окремих показників та
їх аналіз. Загальна характеристика всіх видів природних туристсько-рекреаційних
ресурсів України, що мають вплив на туристичну діяльність.

Тема 3. Характеристика антропогенно-природних туристсько-рекреаційних
ресурсів України. Природно-заповідний фонд як туристсько-рекреаційний ресурс.
Географія біосферних резерватів, природних резерватів, національних природних парків
та заказників України. Особливості залучення до туристської та рекреаційної сфери парків
пам’яток садово-паркового мистецтва та дендрологічних парків. Соціально-економічна
ефективність використання цих ресурсів в туристсько-рекреаційній діяльності.
Тема 4. Характеристика суспільно-історичних туристсько-рекреаційних ресурсів
України. Основні історико-культурні об’єкти України: територіальний аспект. Оцінка
архітектурно-історичних туристсько-рекреаційних ресурсів.
Визначні пам’ятки
архітектури та містобудування. Археологічні та історичні пам’ятки. Етнографічні
особливості території та місця пов’язані з життям та діяльністю видатних людей.
Проблеми залучення
історико-культурних ресурсів до
туристсько-рекреаційної
діяльності.
Тема 5. Туристсько-рекреаційне районування України. Мета туристськорекреаційного районування.
Таксономічні одиниці
туристсько-рекреаційного
районування. Принципи рекреаційного районування.
Основні схеми туристськорекреаційного районування.
Тема 6. Туристсько-рекреаційні ресурси Криму та
Азово-Чорноморського
узбережжя. Комплексна оцінка та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу
Криму та Азово-Чорноморського узбережжя. Забезпеченість туристсько-рекреаційними
ресурсами. Унікальні ландшафтні та природні об’єкти. Титульний (фоновий) тип
архітектурно-історичних ТРТ. Біосоціальні та подієві ресурси, їх використання в
туристичній діяльності. Екологічний стан території. Перспективні види туризму та
створення нового тур продукту.
Тема 7. Туристсько-рекреаційні ресурси Карпат. Комплексна оцінка та
характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу Карпат. Забезпеченість туристськорекреаційними ресурсами. Унікальні ландшафтні та природні об’єкти. Титульний
(фоновий) тип архітектурно-історичних ТРТ. Біосоціальні та подієві ресурси, їх
використання в туристичній діяльності. Екологічний стан території. Перспективні види
туризму та створення нового тур продукту.
Тема 8. Туристсько-рекреаційні ресурси Центрально-Української рекреаційної зони.
Комплексна оцінка та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу ЦентральноУкраїнської рекреаційної зони: Подільський, Поліський, Придніпровський рекреаційні
регіони. Забезпеченість туристсько-рекреаційними ресурсами. Унікальні ландшафтні та
природні об’єкти. Титульний ( фоновий) тип архітектурно-історичних ТРТ. Біосоціальніта
подієві ресурси, їх використання в туристичній діяльності. Екологічний стан території.
Перспективні види туризму та створення нового тур продукту.
Тема 9. Туристсько-рекреаційні ресурси Східної рекреаційної зони. Комплексна
оцінка та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу східної рекреаційної зони.
Забезпеченість туристсько-рекреаційними ресурсами . Унікальні ландшафтні та природні
об’єкти. Титульний (фоновий) тип архітектурно-історичних ТРТ. Біосоціальні та подієві
ресурси, їх використання в туристичній діяльності. Екологічний стан території.
Перспективні види туризму та створення нового тур продукту.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивчення основних методів аналізу туристсько-рекреаційних ресурсів України.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІІ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS.
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ПН04 Рекреаційна географія і рекреаційні комплекси
ПН05Міжнародні транспортні системи
ПН06 Туристичні карти та атласи з основами топографії

1.Код:ПН08
2.Назва: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл: фундаментальної, природничо-наукової підготовки
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: перший
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 2 семестр
7.Кількість встановленихкредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Головко В.В.
9.Результати навчання: знання: поняття "фізико-географічне положення",
особливостей географічного положення України в Європі та світі; основних
закономірностей формування родовищ корисних копалин; розташування
основних орографічних одиниць території України; особливостей прояву
основних
кліматоутворюючих
чинників
на
території
України;
закономірностей розподілу річкової сітки на території України, причин змін
та характер водного режиму річок та озер; екологічних проблем, пов'язаних з
антропогенним впливом на стан природного рослинного покриву та
тваринного світу; наукового та практичного значення фізико-географічного
районування; вміння:характеризувати залежність кліматичних особливостей
і грунтово-рослинного покриву від географічного положення і
рельєфу;пояснювати формування та розміщення основних родовищ корисних
копалин; порівнювати тектонічну карту України з фізичною картою;складати
порівняльні характеристики водного режиму найбільших річкових басейнів;
складати схему взаємодії та взаємозв'язку компонентів природи; складати
картосхеми основних фізико-географічних районів України;оцінювати
наслідки тривалого антропогенного впливу на стан природного середовища;
компетентності: здатність засвоювати фундаментальні наукові географічні
знання (теорії, гіпотези, ідеї, закони, закономірності,
поняття), що
забезпечують формування наукової картини світу через пізнання природи
географічної оболонки, просторової диференціації природних умов і
ресурсів, культурних ландшафтів; володіння методами географічних
досліджень: здатність дослідження географічних об’єктів, процесів і явищ
шляхом спостережень з використанням приладів, топографічних карт, оцінки
географічних явищ і процесів, комп’ютерного опрацювання і представлення
географічної інформації.

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне,
дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1. Предмет фізичної географії України. Об’єкт,
предмет і методи дослідження. Зміст, наукове і практичне значення курсу
«Фізична географія України».Дослідження території та джерела географічної
інформації. Античні географічні описи України. Описи України часів
Київської Русі і Середньовіччя. Г.Л. де Боплан. Д.Яворницький, В.Зуєв,
П.Палас, П.Чубинський, В.Докучаєв. Розвиток географічних ідей в Україні у
ХХ ст.: В.Вернадський, П.Тутковський, С.Рудницький, В.Кубійович,
К.Воблий, О. Діброва, М.Паламарчук. К.Геренчук та ін.. Сучасні напрями
комплексного фізико-географічного вивчення території України, проблеми
раціонального використання.Тема 2. Геопросторове положення України.
Загальні особливості природних умов території України. Географічне
положення. Територія. Положення України в системі географічних
координат. Формування території. Положення України на політико –
адміністративній карті. Площа, населення, характеристика кордонів. Оцінка
фізико - географічного положення території.Тема 3. Рельєф та тектонічні
структури України. Загальний план рельєфу України. Геоморфологічна
будова. Особливості розвитку основних генетичних типів і форм рельєфу.
Вплив господарської діяльності на рельєф. Геоморфологічне районування
території України. Основні тектонічні структури УкраїниТема 4. Корисні
копалини. Багатство і різноманітність корисних копалин у зв'язку з
геологічною будовою. Закономірності розміщення, характеристики і
господарська оцінка основних родовищ корисних копалин.Тема 5. Клімат
України. Особливості прояву основних кліматоутворюючих факторів на
території держави. Загальні риси кліматів на території України. Зміна
кліматичних елементів за порами року та закономірності їх розподілу на
території. Характерні погоди і процеси за порами року. Кліматичне
районування території держави. Тема 6. Внутрішні води. Розподіл вод
відповідно до кліматичних умов і рельєфу. Густота річкової сітки у межах
України. Гідрографічна та гідрологічна характеристика найбільших річок
України. Характеристика основних озер і водосховищ. Проблема охорони
природи..Тема 7. Чорне і Азовське моря.Загальні особливості їх природи як
внутрішньоматерикових морівГосподарське використання і спричинені ним
геоекологічні проблеми. Проблеми раціонального використання природних
умов і ресурсів цих морів, відтворення їх біологічного потенціалу.
Раціональне використання Азово-Чорноморського узбережжя.Тема 8.
Ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ України. Типи ґрунтів.
Основні закономірності в поширенні ґрунтів на території України.
Агроґрунтове районування України. Особливості флори України. Лісовий і
степовий типи рослинності. Азональні типи рослинності. Ендемізм. Рослини
зникаючих видів. Зелена книга.Особливості фауни України. Лісовий і степові

зооценози. Ендемізм у тваринному світі. Тварини зникаючих видів. Тема 9.
Ландшафти України, їхтипізація та класифікація. Поняття ландшафту.
Сучасна структура ландшафтів України. Ландшафтознавчі дослідження.
Принципи виділення, класифікація ландшафтів України. Класи і типи
ландшафтів. Ландшафтне районування України.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:
вивчення рослинногоі тваринного світу України.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції,
лабораторні заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі,
самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання
виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних
модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. Підсумковий
контроль, залік у 2 семестрі. Шкала оцінювання: національна та ECTS.
Критеріїоцінювання.
Характеристика відповідей студента
на питання теоретичного змісту
на питання практичного
Рівень
змісту
Низький
Студент не усвідомлює змісту Обсяг висвітлених питань
питання, тому його відповідь не менше 50%. У студента
має
безпосереднього відсутня уява, необхідна
відношення до поставленного для висвітлення питань.
питання.
Наявнавідсутністьумінняміркув
ати.
Задовільний Відповіді на питання носять Обсяг висвітлених питань
фрагментарний
характер, у межах 50-70%. Студент
відтворення знань здійснюється погано
володіє
на
рівні
запам’ятовування. засобамивідтвореннявласт
Студент
ивостейпредметів,
явищ,
поверхововолодієумінняммірку процесів.
вати.
Достатній У відповідях на питання Обсяг
правильно
допускаються деякі неточності висвітлених питань більше
або помилки непринципового 75%.
Відповідь містить
характеру. Студент демонструє окремі
неточності
і
розуміння
навчального незначні помилки.
матеріалу
і прагне логічно
розмірковувати при відповіді.
Високий
Студент
даєповну
і Обсяг
правильно
розгорнутувідповідь
на висвітлених
питань
питання.
дорівнює 100%. Кожне

Йоговідповідьхарактеризується висвітлене питання супрологічністю
і воджується
ґрунтовним
послідовністюсуджень,
без поясненням.
включеннявипадкових
і
випаданняістотних з них.
Сума балів
за
Оці
навчальнуді нка
яльність
EC
TS
90-100
A
80-89
B
70-79
C
65-69
D
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Оцінка за національною шкалою
для
екзамену,
для заліку
курсовоїроботи, практики

високий:відмінно
достатній: добре
низький:

зараховано

задовільно

незадовільний
(з
можливістю
повторного
складання)
0-34
F
незадовільний(з
обов’язковимповторнимвив
ченнямдисципліни )
15.Мова викладання: українська

не
зараховано
з
можливістю
повторного
складання
не
зарахованоз
обов’язковимповторнимвив
ченнямдисципліни

ПН09 Економічна і соціальна географія України
ПН10 Туристичне країнознавство
ПН11 Екологія
1.Код: ПН12
2.Назва:ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Лапига І.В.
9.Результати навчання:знання: комп’ютеризованих засобів опрацювання текстової,
табличної і графічної інформації в професійній діяльності; складових спеціалізованих
засобів Amadeus Air, Amadeus Cars, Amadeus Hotel, Galileo, Voyage office та особливостей
їх застосування в професійній діяльності;вміння: застосовувати спеціалізовані засоби
Amadeus Air, Amadeus Cars, Amadeus Hotel, Galileo, Voyage office в професійній
діяльності; на основі набутих знань з курсу “Інформаційні технології в туризмі”, готувати
доповідь-презентацію у професійно-орієнтованій галузі (ЗП.О.14.03); компетентності:
КЗН.09 – базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет ресурси; КІ.01 – навички
роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією; навички
використання програмних засобів; СП.06 – використовувати знання теоретичних основ
інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій;
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне
11.Зміст курсу:Тема1. Інформація та форми її подання в комп’ю-теризованих
системах туристичної галузі. Місце та значення інформаційних технологій в сучасному
світі та системі прикладних наук. Поняття даних та повідомлень в інформаційних
системах. Доступ до інформаційних ресурсів. Поняття файлу. Ім'я та розширення імені
файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Маршрут до файлу. Загальна
характеристика інформаційних процесів: пошуку збирання, зберігання, опрацювання,
подання, передавання, використання та захисту даних. Кодування текстової і графічної
інформації в інформаційних системах. Програмне забезпечення автоматизованих
інформаційних систем. Тема 2. Стандартне прикладне програмне забезпечення, що
використовується в туристичній діяльності. Функціональні можливості застосування
програмних засобів Word, Excel, Acess, AdobePhotoshop в туристичній діяльності. Основні
прийоми створення, редагування та збереження файлів засобами текстових редакторів,
табличних процесорів.Тема 3. Прикладні програмні засоби для опрацювання
статистичної інформації, що використовується в туристичній діяльності.
Функціональні можливості засобів прикладної програми Statistica. Основні етапи
створення, редагування та збереження інформації. Головне меню та панелі інструментів
Statistica. Прийоми імпортування та експортування файлів. Способи створення форм і
звітів. Методи застосування базових методів обчислення інформації.Тема 4.
Комп’ютеризовані засоби безпеки збереження та відновлення інформації. Основні
способи захисту інформації. Класифікації і загальна характеристика комп’ютерних вірусів
за способом зараження, функціональними можливостями і особливостями алгоритму їх
дії. Загальна характеристика засобів захисту інформації від пошкоджень. Особливості
функціонування та можливості застосування “детекторів”, “фагів”, “ревізорів”,
“охоронців” і “вакцин” для захисту інформації від пошкоджень.Тема 5.
Комп’ютеризовані системи бронювання і резервування в туристичній галузі. Історія
виникнення та перспективи розвитку систем бронювання і резервування в туристичній
галузі. Загальна характеристика GDS Amadeus. Функціональне призначення складових
модулів Amadeus. Функціональне призначення та особливості застосування основних
складових GDS Galileo.Тема 6.
Комп’ютеризовані системи в туристичному
менеджменті. Історія виникнення та перспективи розвитку систем менеджменту в
туристичній галузі. Загальна характеристика GDS TurWin, Функціональне призначення
складових модулів TurWin. Загальна характеристика GDS Ovir. Функціональне
призначення та особливості застосування складових модулів GDS Ovir. Тема 7.
Комп’ютеризовані
системи
керування
готельним
комплексом.
Загальна
характеристика основних служб готельного комплексу. Сучасні інформаційні технології в
системі управління готельним комплексом. Загальна характеристика програмного засобу
Fidelio. Функціональне призначення та особливості застосування складових модулів
Fidelio. Загальна характеристика WorldSpein. Функціональне призначення та особливості
застосування складових модулів WorldSpein.Тема 8. Комп’ютеризовані системи
керування ресторанами, кафе, барами. Історія виникнення та перспективи розвитку
систем керування ресторанами, кафе, барами в туристичній галузі. Загальна
характеристика програмного засобу Resturant. Функціональне призначення та особливості
застосування складових модулів Restaurant.

12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси/ засоби: обов'язкове
вивчення стандартного та спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення, яке
застосовується в туристичній діяльності.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабраторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у IV семестрі. Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень
на питання теоретичного змісту

на питання практичного
змісту

Студент не усвідомлює змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього відношення до
поставленого питання. Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг висвітлених питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Відповіді на питання носять
фрагментарний характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово володіє умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У відповідях на питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент демонструє розуміння
навчального матеріалу і прагне
логічно розмірковувати при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються логічністю і
послідовністю суджень, без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується ґрунтовним
поясненням.

Низький

Задовільний

Сума
балів за
Оцінка
навчальну ECTS
діяльність

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи,
практики

для заліку

90-100

A

80-89
70-79
65-69
60-64

B
C
D
E

35-39

0-34

високий:відмінно

зараховано

достатній:добре
низький:задовільно

FX

незадовільний
(з можливістю
повторного складання)

не зараховано з можливістю повторного
складання
не зараховано з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

F

незадовільний
(з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни)

15.Мова викладання:українська.

ПП Цикл професійної та практичної підготовки
1.Код:ПП1.01
2.Назва: ОСНОВИ ТУРИЗМУ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл ( перший, другий /третій):професіно-практичної підготовки
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: перший
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 1 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5
8.Прізвище лектора: Головко В.В.
9.Результати навчання: знання: теоретико-методологічних основ туризму;категорій і
основних понять туризму;туристської діяльності як техноекології задоволення потреб і
попиту;туристської економіки як основного сектора сучасної національної і регіональної
економіки /туристський ринок, підприємництво, бізнес, туристський продукт і
ін./;туристської політики як складової частини соціальної і економічної політики держави,
її регіонівспрямовану на регулювання туризму і туристської діяльності;
вміння:здійснювати глибокий, всебічний комплексний аналіз сучасного стану розвитку
туризму в Україні і світі в цілому;; передбачати перспективи розвитку туризму в цілому і
окремих регіонах; систематизувати існуючі наукові підходи з аналізу розвитку і
функціонування туризму; виявляти основні проблеми розвитку туристських процесів і
яви;. компетентності: здатність аналізувати сучасний стан та прогнозувати напрямки
розвитку туристської економіки як складової частини національної і регіональної
економіки; формулювати стратегії розвитку туризму і організаційні аспекти підвищення
ефективності управління туристською діяльністю.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:
Тема 1. Онтологічний статус туризмології та значення туризму в
житті суспільства. Гносеологічна модель туризмології. Визначення туризмології як
наукової дисципліни. Туризм як суспільний рух. Туризм як соціально-економічна
система.Економічне значення туризму. Соціальне значення туризму. Гуманітарне
значення туризму. Вплив туризму на життя суспільства. Мирна спрямованість
туризму.Тема 2. Основні поняття і визначення туризму як сфери діяльності. Загальні
підходи до туристської термінології. Сутність категорій “туризм” і “турист”. Зміст понять
“подорож” і “туризм”. Форми, види і різновиди туризму. Туроператор. Основні поняття
туризму по українському законодавству.Тема 3. Статистичне визначення туризму.
Поняття і цілі туристської статистики. Рекомендації ВТО по створенню єдиної системи в
статистиці туризму. Типи туризму по статистиці. Міжнародні відвідувачі. Внутрішні
відвідувачі. Класифікація туристського попиту за цілями поїздок. Засоби транспорту і
розміщення туристів. Туристські витрати.Тема 4. Джерела туристської інформації та
методи її збору. Первинні і вторинні джерела інформації. Внутрішні джерела інформації.
Зовнішні джерела інформації. Методи збору інформації: метод опитування; метод
інтерв’ю, опитування по телефону і поштою; метод спостережень і експеримент; анкета і
механічні пристрої як основні знаряддя досліджень; маркетингове планування і
дослідження ринку.
Тема 5. Туризмологія в системі наук. Психологія. Антропологія. Соціологія. Економіка.
Географія. Інформатика. Право (національне право, регулювання туристської діяльності в
Україні, міжнародне туристське право). Ділова логістика. Покровителі мандрівників.Тема
6. Розвиток світового туризму. Феноменологічний погляд на історію туризму.

Територіальні переміщення в первісному світі. Подорожі в перших століттях нашої ери і в
період середньовіччя. Розвиток світового туризму в ХУІІІ-ХІХ ст. Перші визначні
пам’ятки. Перші турагентства. Перші підприємства розміщення. Історичні віхи туризму в
ХХ ст. Прогнози розвитку світового туризму.Тема 7. Історія туризму в Україні.
Мандрівництво в Україні як прообраз сучасного туризму (ІХ - ХІХ ст.). Початок
організованого туризму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Розвиток туризму в Україні у
міжвоєнний (1918-1939 рр.) і повоєнний (1950-1960 рр.) періоди. Розвиток туризму за
радянських часів (70-80-ті роки ХХ ст.). Сучасний стан туристичної галузі в Україні.Тема
8. Фактори розвитку туризму. Екзогенні (зовнішні фактори. Природно-географічні і
культурно-історичні фактори. Економічні фактори. Соціальні фактори. Демографічні
фактори. Політико-правові фактори. Науково-технічні фактори. Екологічні фактори.
Ендогенні (внутрішні) фактори. Фактор сезонності в туризмі.Тема 9. Система мотивацій
і подорожей в туризмі. Сутність туристської мотивації. Систематизація туристських
мотивацій. Основні фактори туристської мотивації. Бар’єри до подорожі. Культура як
фактор туристської мотивації. Роль елементів культури у формуванні туристського
інтересу. Зовнішні фактори, визначаючі туристську активність. Місце туристського
призначення і його роль у мотивації туристської подорожі.Тема 10. Туристські ресурси.
Сутність поняття туристські ресурси. Туристський інтерес. Форми і види туристських
ресурсів. Статистична типологія туристських центрів. Рекреаційні ресурси і методичні
підходи до кількісної оцінки рекреаційного потенціалу туристських центрів. Національні
парки і резервації. Тематичні парки. Основи економічної оцінки природних ресурсів.
Туристсько-рекреаційні ресурси України. Туристичні ресурси світу.Тема 11. Безпека
туризму. Еволюція парадигми безпека в ХХІ ст. Сутність безпеки в туризмі. Компоненти
безпеки зовнішнього середовища туркомплекса. Компоненти безпеки внутрішнього
середовища туркомполекса. Обставини підвищеної небезпеки. Травмонебезпека. Вплив
навколишнього середовища. Фізичні перевантаження і нервово-психічні фактори.
Біологічні фактори. Особиста безпека і безпека майна. Небезпечні випромінювання,
хімічні фактори. Пожежонебезпека. Етап перевезення. Порушення туристами
встановлених правил. Війни, політична нестабільність. Надзвичайні ситуації природного і
антропогенного походження. Забезпечення безпеки як основна функція туркомплекса.
Заходи по забезпеченню безпеки. Менеджмент безпеки в туркомплексах і його функції.
Загальна характеристика страхування. Види страхування, які застосовуються в
туризмі.Тема 12. Туристський продукт, туристські послуги, роботи, товари.Смислове
поле поняття туристський продукт. Формування, просування і реалізація турів.
Туристський пакет. Структура туристського пакета. Валовий туристський продукт.
Забезпечення якості туристського продукту. Турист – споживач. Туристська послуга:
склад; перевезення; харчування; екскурсії і екскурсійне обслуговування; аттракції, ігри,
розважальні заняття, ігорний бізнес; концертні, видовищні і спортивні заходи. Завершення
туристської подорожі – howeword. Роботи як різновидність туристської послуги.
Туристські товари: безмитна торгівля; шопінг; включення туристських товарів у вартість
тура. Стандартизація і сертифікація послуг. Тур і туристський маршрут: характерні типи
туристських маршрутів (typeofjourney); похід, туристська поїздка, туристська тропа; тур,
турпакет.
Сучасні концепції управління життєвим циклом продукту. Проблеми
ефективності планування туристського продукту. Маркетингове планування ринку
туристських товарів. Формування каналів збуту туристських послуг. Ефективність
розподілу туристського продукту.Тема 13. Підприємство в туризмі. Держава і розвиток

туристського бізнесу. Туристське обслуговування як підприємницька діяльність.
Підприємницька діяльність туристських організацій: сутність і зміст; види; відбір і
реалізація підприємницьких ідей; інновації туристських організацій. Підприємець і
менеджер традиційного типу. Індивідуальний підприємець. Роль малого бізнесу в
ринковій економіці. Організація вибору підприємницької діяльності. Вибір
підприємницької стратегії. Організація процесу збуту, вибір збутової поведінки в
турбізнесі. Організаційно-правові форми підприємництва в туризмі. Комерційна
організація в сфері туризму. Законодавчі акти деяких держав, регламентуючих
взаємовідносини суб’єктів туристського ринку. Стратегія туристського бізнесу.Тема 14.
Нові інформаційні та інноваційні технології в туризмі. Комп’ютерні та інформаційні
технології в туризмі: інформаційні системи; еволюція комп’ютерних систем; технічні
засоби і програмне забезпечення. Інформаційні технології в туризмі. Напрями
комп’ютеризації туристського бізнесу. Інформаційні технології в офісі туристського
підприємства. Міжнародні системи бронювання. Інтернет-технології в туризмі. Інновації
туристських організацій. Джерела інноваційних ідей. Проблеми управління
технологічними інноваціями. Стратегії розвитку бізнесу на базі нових технологій. Тема
15. Туризмологія як система наук. Основні поняття складових туризмології. Система
наук в туризмології. Їх значення і класифікація. Схеми і види класифікацій складових
наукових дисциплін туризмології. Характеристика основних складових наукових напрямів
у туризмології.Тема 16. Економіка туризму. Економіка туризму як складова
туризмології. Сутність і економічний зміст туризму. Економічні і фінансові показники
туризму. Прямий і непрямий вплив туризму на економіку регіонів. Оцінка ролі туризму в
національній економіці. Економічна ефективність туризму. Предмет і метод економіки
туризму. Методологія і специфіка економіки туризму. Економічні аспекти міжнародного
туризму. Туризм і світове господарство. Туризм і світова торгівля. Туризм і міжнародний
рух капіталів. Роль і значення туризму в міграціях капіталу. Туризм і міграція людського
капіталу особливості функціонування економічного механізму в туризмі: ціни і
ціноутворення
в
туризмі;
організація
фінансових
відносин;
особливості
податкообкладання в туристичній діяльності. Фінансово-економічні аспекти страхового
захисту в туризмі.Тема 17. Туристська індустрія. Поняття і структура туристської
індустрії. Матеріально-технічна база туризму. Формування інфраструктури туристської
індустрії. Характеристика окремих типів підприємств туристичної індустрії. Вплив
індустрії туризму на економіку України. ТНК і глобалізація індустрії міжнародного
туризму. Процеси інтеграції і концентрації в індустрії туризму. Прогнози розвитку
туристської індустрії. Стратегія розвитку туристської індустрії.Тема 18. Туристський
маркетинг та менеджмент туризму. Сутність і особливості маркетингу в туризмі.
Специфіка і комплексний характер туристського маркетингу. Види, цілі і завдання
туристського маркетингу. Організація і етапи проведення маркетингу в туризмі.
Маркетинг як передпланова діяльність туристської організації. Маркетинг ринку
споживачів туристських послуг. Формування попиту (рекламно-інформаційна діяльність)
організації в індустрії туризму. Стимулювання збуту туристського продукту. Реалізація
збутової політики організації в індустрії туризму. Комплекс туристського маркетингу:
турпродукт; ціна турпродукту; розповсюдження турпродукту; просування турпродукту.
Маркетингова стратегія туристських підприємств України: маркетинговий комплекс;
планування і розробка туристського продукту; стратегія встановлення ціни на
туристський продукт; канали поширення; методи стимулювання попиту. Туризм як об’єкт

управління. Основні етапи розвитку менеджменту. Система і структура управління
туризмом. Функції менеджменту туризму. Методи менеджменту. Стиль керівництва
туристською фірмою. Стратегічний менеджмент. Управлінські рішення. Управління
персоналом туристської фірми. Управління процесами праці в туризмі. Екскурсійний
менеджмент. Менеджмент гостинності. Економічне управління фірмою. Управління
зовнішньоекономічною діяльністю. Управління фірмою в умовах корпоративних систем.
Організація проведення ділових нарад і переговорів. Управління конфліктами і стресами.
Ефективність менеджменту.Тема 19. Туристський ринок і його еволюція. Туристський
ринок як сфера прояву економічних відносин. Сутність зміст і функції туристського
ринку. Туристський попит і туристська пропозиція. Економічні закономірності
функціонування туристського ринку. Особливості їх прояву. Поведінка споживачів на
туристському ринку. Сегментація туристського ринку. Диференціація туристського ринку.
Суб’єкти туристського ринку. Організація фінансових відносин, ціна і ціноутворення.
Багатокритеріальний характер системи і структури туристського ринку. Сутність і основні
елементи структури туристського ринку. Світовий ринок туристських послуг і структура
міжнародного туристського ринку. Еволюція ринкових технологій. Навколишнє
середовище та його вплив на розвиток туристського ринку. Механізм функціонування
туристського ринку і його елементи. Конкуренція і монополія. Перспективи розвитку
світового туристського ринку.Тема 20. Регіональний туризм. Основні поняття про
туристський регіон. Фактори і умови формування та розвитку туристського регіону і
регіонального туризму. Специфіка регіонального туризму. Регіональний туризм і
економіка. Соціальні функції регіонального туризму як сфери господарської діяльності.
Основні цілі і напрями державної політики регіонального туризму. Економічний аналіз і
моделювання процесів регіонального туризму. Комплексні регіональні програми розвитку
туризму в Україні. Рекреаційно-економічне обслуговування туристських маршрутів.
Маркетингові дослідження в регіональному проектуванні. Структурно-інвестиційний
підхід до розробки регіональних програм розвитку туризму.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: ролі і
значення України в сучасному туристичному просторі планети .
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, екзамен у І семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критеріїоцінювання.
Характеристика відповідей студента
на питання теоретичного змісту
на питання практичного змісту
Рівень
Низький
Студент не усвідомлює змісту Обсяг
висвітлених
питань
питання, тому його відповідь не має менше 50%.
У студента
безпосереднього
відношення
до відсутня уява, необхідна для
поставленного
питання. висвітлення питань.
Наявнавідсутністьумінняміркувати.
Задовільний Відповіді
на
питання
носять Обсяг висвітлених питань у
фрагментарний
характер, межах 50-70%. Студент погано
відтворення знань здійснюється на володіє
рівні запам’ятовування. Студент засобамивідтвореннявластивост

Достатній

Високий

поверхововолодієуміннямміркувати.
У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.
Студент
даєповну
і
розгорнутувідповідь на питання.
Йоговідповідьхарактеризуєтьсялогіч
ністю і послідовністюсуджень, без
включеннявипадкових
і
випаданняістотних з них.

Сума балів за
Оцінка за національною шкалою
навчальнудія Оцін для екзамену, курсовоїроботи,
льність
ка
практики
ECT
S
90-100
A
високий:відмінно
80-89
B
достатній: добре
70-79
C
65-69
D
низький: задовільно
60-64
E
35-39
FX незадовільний (з можливістю
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0-34
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незадовільний(з
обов’язковимповторнимвивченн
ямдисципліни )
15.Мова викладання: українська

ейпредметів, явищ, процесів.
Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

для заліку

зараховано

не зараховано з можливістю
повторного складання
не
зарахованоз
обов’язковимповторнимвивченн
ямдисципліни

1.Код: ПП1.02
2.Назва: ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: перший
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 2 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: Головко В.В.
9.Результати навчання: знання:основних понять і термінів, якими прийнято оперувати,
розкриваючи зміст і завдання географії туризму на сучасному етапі; історію розвитку

туризму в світі та в Україні; формування та функціонування індустрії туризму, її
структура; туристичні умови та ресурси; поняття про гостинність в туризмі, організацію
транспортних перевезень та діяльність туристичної галузі; вміння: встановлювати
географічні та соціокультурні закономірності розвитку туризму регіонів на основі аналізу
природних,
культурно-історичних та соціально-економічних умов
території;
характеризувати діяльність складових індустрії туризму та особливостей роботи
менеджера туристичного підприємства; здійснювати аналіз та прогноз ситуації щодо
розвитку подій у межах світового туристичного ринку.компетентності:здатність до
самостійного пошуку і вивчення методів дослідження; розвиток організаторських й
управлінських здібностей; вміння приймати професійні рішення з урахуванням їх
соціально-економічних наслідків для розвитку туристичної галузі, забезпечуючи безпеку
туристів; володіння правовими аспектами, які регламентують всю діяльність у розвитку
туризму відповідно до чинного законодавства.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне, дистанційне

11.Зміст курсу:Тема 1. Туризм як суспільне явище та об′єкт
пізнання.Поняття про туризм як суспільний феномен, його визначення за
Законом України «Про туризм» та міжнародними документами.Суспільні
функції туризму.Чинники розвитку туризму. Туризм як об′єкт наукового
дослідження. Аспекти дослідження туризму. Формування туризмології як
науки про туризм та місце в ній туризмознавства.Тема 2. Історія
туризму.Основні етапи розвитку туризму: передісторія, початковий,
динамічний, сучасний. Початок розвитку туризму в ХІХ ст., перші
туристичні організації; розвиток туризму на початку ХХ ст. та у міжвоєнний
період (20-30-ті роки ХХ ст.), форми організації турдіяльності та розвиток
індустрії туризму. Розвиток туризму у 50-80-х роках ХХ ст., регіональні
особливості. Розвиток туризму за часів Незалежності. Тема 3. Структура
туризму.Класифікація туризму: за формами, за рівнем, за напрямами, за
видами, за засобами долання простору, за цільовою аудиторією, за
ринковими ознаками. Особливості кожного структурного елементу.Тема 4.
Туризм як сфера економічної діяльності. Індустрія туризму. Специфіка
туристичної діяльності. Специфічні риси туристичної послуги. Бізнесова
складова туристичної діяльності. Поняття про індустрію туризму як
міжгалузевий комплекс (кластер) із задоволення потреб подорожуючої
людини. Структура індустрії туризму. Рівні організації індустрії туризму:
глобальний (міжнародний), національний, регіональний, місцевий.Тема 5.
Туристичні ресурси.Поняття про туристичні ресурси. Класифікації
туристичних ресурсів. Природно-рекреаційні; культурно-історичні; етнічні
туристичні ресурси. Туристсько-рекреаційні об′єкти. Музеї в структурі
туристичних ресурсів.Умови розвитку туризму. Територіально-рекреаційний
комплекс, принципи його формування та функціонування.Тема 6.
Гостинність в туризмі.Послуги гостинності, їх класифікація: послуги
розміщення, харчування, дозвілля. Заклади, що надають послуги розміщення,
їх види. Класифікація закладів харчування. Види та форми дозвілля. Поняття

про готельні мережі.Уніфіковані технології обслуговування в сфері
гостинності. Організація обслуговування туристів в готелях та інших
закладах розміщення. Загальні принципи організації харчування туристів.
Організація послуг дозвілля в системі гостинності.Тема 7. Організація
транспортних подорожей.Види транспортних перевезень в туризмі.
Використання різних видів транспорту в туризмі. Принципи організації
залізничних подорожей. Особливості автотуризму. Загальні положення
організації автобусних турів. Авіаперевезення в туризмі.Форми організації
транспортних подорожей. Чартери та чартерні умови.Тема 8. Туристична
галузь.Специфіка галузі туризму. Поняття про туристичний продукт
(турпродукт). Основні типи підприємств галузі.
Проектування турів.
Класифікація маршрутів та турів. Загальні положення та принципи методики
розробки турів. Основи екскурсознавства та музеєзнавства. Діяльність
туристичного підприємства. Основні напрямки діяльності. Сутність
туроперейтингу. Ваучер (путівка) - основний документ в туризмі.Тема 9.
Правові засади туристичної діяльності.Законодовчо-нормативна база
туризму. Туристичні формальності. Міжнародні документи та організації з
регулювання туристичної діяльності. Всесвітня туристична організація
(ВТО), її функції та структура. Участь України в системі ВТО. Туристична
політика. Механізми державного та міжнародного регулювання туристичної
діяльності.Тема 10. Кадрова політика в туризмі.Системи підготовки кадрів
для туризму: європейська, американська. Структура та рівні підготовки
кадрів. Стандартизація освіти в туризмі. Вітчизняний досвід підготовки
кадрів для туризму. Види навчальних закладів України, які готують кадри
для туризму. Класифікатор професій в туризмі. Наукова складова в
підготовці кадрів для туризму.Тема 11. Ринок туристичних послуг.Поняття
про ринок. Особливості функціонування туристичного ринку. Суб′єкти
ринкової діяльності. Структура туристичного ринку (галузева, видова,
територіальна) та його рівні (глобальний, макрорегіональний, національний,
місцевий). Загальні риси функціонування ринку туристичних послуг. Тема
12. Маркетинг та менеджмент туризму.Поняття про маркетинг,
особливості маркетингу туризму. Маркетингова інформація. Аналіз ринку та
вибір ринкового сегменту. Реклама та PR-технології як маркетинговий
інструмент. Збутові механізми. Середовище ринкової діяльності: зовнішнє та
внутрішнє середовище.Особливості маркетингу гостинності. Маркетинг
турпродукту.Менеджмент
туризму,
його
особливості.
Внутрішній
менеджмент. Організація ринкової діяльності турпідприємства. Менеджмент
гостинності.Тема 13. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.
Динаміка туристичного процесу. Макрорегіональні відміни в розвитку
туризму. Країни-лідери в туризмі. Країни-генератори туристичних потоків.
Країни-рецепієнти. Найпопулярніші центри міжнародного туризму.
Диверсифікація туристичного ринку: інноваційні види та форми туризму, їх

характеристика.Тема 14. Стан туризму в Україні. Розвиток туризму за часи
Незалежності, його етапи, динаміка. Особливості діяльності індустрії
туризму. Галузеві диспропорції.Регіональні відміни в розвитку туризму
України. Проблема туристсько-рекреаційного районування. Територіальна
структура вітчизняного туризму, її особливості.Управління розвитком
туризму та державна туристична політика.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: основні
поняття і терміни, якими прийнято оперувати, розкриваючи зміст і завдання географії
туризму.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, екзамен у ІІ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ПП 1.03
2.Назва:МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: Головко Л.В.
9.Результати навчання: знання:основні аспекти нормативно-правової бази туризму;
туристичні формальності та географію туристичного попиту;структуру статистичних
туристських потоків; особливості формування статистичної бази туристських доходів і
витрат; закономірності класифікації туристичних організацій; чинники формування і
функціонування туристичного ринку;специфіка трансформаційних процесів світової
індустрії туризму;основні напрями розвитку міжнародного туризму в Україні та світі;
вміння:виявляти, оцінювати та системно використовувати регіональний природноресурсний потенціал для розвитку міжнародного туризму; застосовувати методи
статистичного підрахунку в туризмі;приймати професійні рішення у відповідності до
кон’юнктури ринку туристських послуг, із врахуванням вимог ринку і попиту
споживача;здійснювати аналіз та прогноз ситуації щодо розвитку подій у межах світового
туристичного ринку; компетентності: здатність до самостійного пошуку і вивчення
методів дослідження; здатність самостійно здобувати і використовувати нову інформацію;
здатність виконувати науково-дослідницьку роботу і представляти її результати.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Вступ до предмету. Міжнародний туризм, як поняття.
Поняття про міжнародний туризм. Основні чинники та етапи розвитку туристичної галузі.
Фактори впливу на розвиток міжнародного туризму. Роль туризму в розвитку
національної економіки. Основні критерії оцінки рівня конкурентоспроможності та

надання туристичних послуг. Причини формування туристичного бізнесу. Переваги та
недоліки міжнародного туризму як провідної галузі світової економіки. Політичний,
економічний і географічний підходи до аналізу сучасного стану міжнародного
туризму.Тема 2. Нормативно-правова база міжнародного туризму. Інструменти
міжнародного регулювання. Роль ЮНВТО у формуванні нормативно-правої бази туризму.
Основні нормативно-правові документи міжнародного туризму. Особливості підписання
Шенгенської угоди. Законодавство України у сфері регулювання розвитку туризму
вУкраїні.Тема 3. Класифікація туризму. Типи та форми туризму. Класифікація туризму
за різними ознаками. Види міжнародного туризму та центри його розвитку. Діловий
туризм та його види. Пріоритети розвитку нетрадиційних видів туризму. Тема 4.
Статистика міжнародного туризму.Соціальна значущість туризму — забезпечення
зайнятості; гуманітарне значення туризму. Історія формування статистики міжнародного
туризму. Статистика туристських потоків. Статистика туристських доходів і витрат.
Банківський метод та клірингові системи. Концепція туристичних витрат. Основні
чинники формування об’єму та розподілу туристичних витрат. Методи статистичного
підрахунку в туризмі. Програма статистичного спостереження. Анкетування та форми
питань статистичного спостереження.Тема 5. Територіальна організація туризму.
Основні закономірності формування міжнародних туристичних потоків. Характер
туристичного попиту. Зв’язок інтенсивності туристичних потоків із розміщенням
природних, історико-культурних та інших туристичних ресурсів. Географія туристичних
потоків. Країни-донори та країни-акцептори світового туристичного ринку. Вплив
соціально-економічних чинників розвитку окремих країн на тривалість, напрямки, цілі
туристичних подорожей їх громадян. Регіональна структура туристичного ринку.
Характерні регіональні ознаки розвитку туризму.Тема 6. Види туристичних організацій.
Класифікація туристичних організацій.Міжнародні туристичні організації та напрямки їх
діяльності.Регіональні туристичні організації та їх роль у розвитку світового туризму.
Національні туристичні організації та їх роль у розвитку міжнародного та внутрішнього
туризму. Суб’єкти та об’єкти управління сферою туризму в Україні.Роль ООН у розвитку
туризму.Тема 7. Формування інфраструктури туристичної індустрії. Поняття
туристичної індустрії. Взаємодія компонентів туріндустрії. Основні чинники, які
впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Матеріально-технічна
база туристичної індустрії. Стандартна міжнародна класифікація засобів розміщення.
Сектор розміщення і харчування. Індустрія дозвілля. Види турпакетів. Сектор
транспортних послуг в туризмі. Роль міжнародних транспортних коридорів у розвитку
міжнародного туризму.Тема 8. Інформаційні технології у міжнародному
туризмі.Інформаційні технології в туризмі, як поняття. Класифікація інформаційних
технологій в туризмі. Передумови створення комп’ютерних систем бронювання. Вплив
інформаційних технологій на розвиток соціально-культурного сервісу і туризму.
Характеристика комп’ютерних систем бронювання і резервування. Система бронювання
Amadeus. Система бронювання Galileo. Система бронювання Worldspan. Система
бронювання Sabre. Зарубіжні системи бронювання. Роль ІТ-технологій в туризмі.Тема 9.
Сучасні трансформації світової індустрії туризму. Міжнародна співпраця у туризмі.
Регіональна структура туристичного ринку. Характерні регіональні ознаки розвитку
туризму. Форми ринкових структур у туризмі. Концентрація послуг у туризмі, форми
концентрації. Конкуренція у міжнародному туризмі. Транснаціональні компанії на ринку
міжнародного туризму. Вплив туристських ТНК на національну економіку. Процеси
глобалізації у світовому туризмі. Тема 10. Туристичні формальності. Види
формальностей у міжнародному туризмі. Державне регулювання туристичних
формальностей. Поліцейські формальності. Паспортні формальності. Візові формальності.

Туристична віза. Митні формальності. Валютний контроль. Оформлення закордонного
паспорта в Україні. Медико-санітарні формальності. Формальності безпеки. Страхування
туристів. Медичне страхування туристів. Майнове страхування туристів. Страхування
цивільної відповідальності. Безпека в туризмі.Тема 11. Розвиток міжнародного туризму
в Україні. Туристичний потенціал України. Фактори впливу на формування в’їзних
туристичних потоків. Режим державного контролю. Центри міжнародного туризму в
Україні. Перспективи розвитку основних видів туризму в Україні. Вплив міжнародного та
внутрішнього туризму на рівень розвитку національної економіки. Прерогативи розвитку
релігійного туризму та його видів в Україні. Особливості створення та проведення
Міжнародного туристичного салону «Україна».
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: основні
чинники та етапи розвитку туристичної галузі; основні аспекти нормативно-правової бази
туризму.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в ініціативних групах, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у IІІ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше
50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ПП1.04
2.Назва:СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора:доцент Головко Л.В.
9.Результати навчання: знання:базові класифікаційні чинники форм СЗТ та можливості
надання населенням системи турпослуг; особливості організації та планування СЗТ;
стандарти категоризації та екологічного маркування агросадиб; методи наукового
пізнання і логіку наукового дослідження СЗТ;вміння:виявляти, оцінювати та системно
використовувати регіональний природно-ресурсний потенціал для розвитку сільського
туризму;зорієнтовувати користувача у виборі відповідного виду турпослуг, в залежності
від регіональних можливостей, з метою зростання сталого туристичного обігу;
оволодівати знаннями, уміннями та навичками з менеджменту та маркетингу СЗТ;
використовувати креативні підходи у підготовці проектів розвитку сільського туризму в з
урахуванням територіальних особливостей;компетентності: здатність до самостійного
пошуку і вивчення методів дослідження СЗТ; здатність самостійно здобувати і
використовувати нову інформацію; здатність виконувати науково-дослідницьку роботу і
представляти її результати.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне.
11.Зміст курсу: Тема 1. Передумови розвитку сільського зеленого туризму. Зміст
сільського зеленого туризму, основні поняття. Спілка сприяння розвитку сільського
зеленого туризму: статут та основні етапи діяльності. Пріоритетність розвитку сільського

зеленого туризму в Україні. Діяльність громадських організацій,обласних та регіональних
відділень спілки. Регіональна класифікація сільського зеленого туризму в Україні. SWOT
– аналіз розвитку сільського зеленого туризму в Україні.Тема 2. Європейський досвід
організації сільського зеленого туризму. Європейська федерація сільського та
фермерського туризму (EWROGITES): особливості створення та її роль у розвитку
туризму. Розвиток туризму у країнах Європейської федерації сільського та фермерського
туризму. Інформаційні технології просування та збуту європейського агрорекреаційного
продукту в умовах глобалізації туристичного ринку.Тема 3. Природно-ресурсний та
рекреаційний потенціал сільського зеленого туризму.Характерні властивості сільського
зеленого туризму в Україні. Смислове поле поняття «рекреаційний потенціал сільського
зеленого туризму». Пропускний потенціал та його види. Агрорекреаційні ресурси та
специфіка їх формування. Історико-культурна територія. Основні типи історикокультурної території. Основні етапи проведення Всеукраїнської акції «7 чудес України».
Роль ЮНЕСКО у збереженні культурної спадщини сільських поселень.Тема 4. Види
сільського зеленого туризму та їх поширення.Основні чинники розвитку СЗТ.
Класифікація видів СЗТ та її роль у структурі управління турринком на мікро-, мезо- та
макрорівні. Основні види сільського зеленого туризму. Особливості розвитку агротуризму
як форми СЗТ. Розвиток агротуризму у країнах Європи. Специфіка розвитку агротуризму
США. Критерії оцінки агротуризму України. Фактори та потенційні можливості розвитку
екологічних видів туризму в Україні. Форми та види екотуризму. Нетрадиційні види
сільського туризму.Тема 5. Територіальна організація сільського туризму. Типологія
сільських поселень: історія та сучасність. Побут та культура історичних країв.
Походження назв сільських населених пунктів. Таксономічна структура територіальної
організації сільського зеленого туризму. Анімація в туризмі. Організаційні особливості
СЗТ. Форми організації відпочинку. Звичаї та традиції сільського населення у розрізі
регіонів України. Основні організаційні чинники СЗТ та напрями організації.Тема 6.
Турпослуги СЗТ. Маркування та категоризація сільського туризму. Класифікація
сільських споруд. Агротурпакет послуг. Екологічне маркування у сфері сільського
туризму. Категоризація агросадиб в Україні. Міжнародна категоризація агрорекреаційного
сервісу. Європейський досвід категоризації сільського житла.Тема 7. Планування СЗТ.
Планування: методологія, завдання та напрями. Рівні планування. Стратегічне планування
та його основні аспекти. Тактичне планування та його основні аспекти. Моніторинг в
туризмі. Характерні особливості бізнес-плану власника агросадиби. Типова структура
бізнес-плану суб’єкта туристичної діяльності. Програма територіального розвитку
сільського туризму. Кластери та їх роль у розвитку сільського зеленого туризму.Тема 8.
Менеджмент та маркетинг СЗТ.Основні детермінанти формування менеджменту
сільського зеленого туризму. Пріоритетні цілі стратегічного менеджменту сільського
зеленого туризму. Сутність маркетингу сільського туризму. Комплекс маркетингових
комунікацій. Переваги прямих продаж турпродукту. Причини невикористання
маркетингових підходів власниками агроосель. Роль громадського сектору в маркетингу
сільського туризму. Маркетингові інформаційні системи. Внутрішні та зовнішні джерела
інформації. Структуризація інформації для інформаційних центрів. Головні сегменти
споживачів послуг сільського туризму. Тема 9. Розвиток СЗТ у регіонах України:
Карпатський регіон. Передумови розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському
регіоні. Діяльність структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби:
категоризація агросадиб та спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону.
Розвиток сільського туризму та його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність
їх розвитку у регіоні. Основні центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку
сільського туризму Карпатського регіону. Розробка туристичного маршруту. Тема
10.Розвиток сільського туризму у Волинсько-Тернопільському регіоні. Передумови
розвитку сільського зеленого туризму в Волинсько-Тернопільському регіоні. Діяльність
структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та

спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та
його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні
центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму
Волинсько-Тернопільськомурегіону.
Розробка
туристичного
маршруту.
Тема
11.Розвиток сільського туризму у Київському регіоні. Передумови розвитку сільського
зеленого туризму у Київському регіоні. Діяльність структурних органів у сфері сільського
туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та спектр турпослуг у них. Туристичний
потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та його видів. Нетрадиційні види туризму
та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні центри розвитку туризму в регіоні. SWOT
- аналіз розвитку сільського туризму у Київському регіону. Розробка туристичного
маршруту. Тема 12. Розвиток сільського туризму в Харківському регіоні. Передумови
розвитку сільського зеленого туризму у Харківському регіоні. Діяльність структурних
органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та спектр
турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та його
видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні центри
розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму у Харківському
регіону. Розробка туристичного маршруту. Тема 13. Розвиток сільського зеленого
туризму в Причорноморському регіоні.Передумови розвитку сільського зеленого
туризму у Причорноморському регіоні. Діяльність структурних органів у сфері сільського
туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та спектр турпослуг у них. Туристичний
потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та його видів. Нетрадиційні види туризму
та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні центри розвитку туризму в регіоні. SWOT
- аналіз розвитку сільського туризму у Причорноморському регіону. Розробка
туристичного маршруту.Тема 14. Міжнародна співпраця у сфері сільського
туризму.Роль неприбуткових організацій у маркетингу сільського туризму. Гармонізація
партнерських відносин у сфері сільського туризму. Рада з туризму Карпатського регіону.
Інституційне партнерство. Діяльність Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер
Прожект Інтернешнл» в Україні. Міжнародна мережа «Віа Регія – культурний шлях Ради
Європи». Розвиток сталого сільського туризму: діяльність літніх шкіл.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивчення базових класифікаційних чинників формсільського зеленого туризму.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в ініціативних групах, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у IV семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,

міркувати.

процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: ПП.1.05
2.Назва:ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): перший цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання: знання:поняття та визначення в туризмі;форми та види туризму,
типи туристичних мандрівок;структура туристичної діяльності;етапи проектування
туристичних послуг;поняття та склад туристичного продукту;поняття туру та його

класифікація; поняття туристичні маршрути та вимоги до їх проектування;основні етапи
розробки нового туристичного продукту; програмне забезпечення туру;види
технологічних циклів процесів туристичних послуг.вміння:визначити форми, види та
типи
туристської діяльності; обґрунтувати рішення з питань розробки проекту
туристського маршруту та окремої туристської послуги; складати перспективні програми
турів з метою подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня відповідності запитам
туристів, застосовуючи методики планування та впровадження нового турпродукту;
проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги,
використовуючи існуючі технології; обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах
змін попиту та якості
послуг,
використовуючи методики ціноутворення;
компетентності:володіння теоретичними основами проектування, готовність до
застосування основних методів проектування в туризмі; здатність самостійно знаходити
і використовувати різні джерела інформації за
проектом туристичного продукту;
готовність до реалізації проектів у туристичній індустрії; готовність до розробки
туристичного продукту на основі сучасних технологій ; здатність до реалізації
туристичного продукту з використанням інформаційних та комунікативних технологій
;здібність до роботи у трудових колективах підприємств туристичної індустрії;уміння
розрахувати і оцінити витрати на організацію діяльності підприємства туристичної
індустрії ; здібність до ефективного спілкування із споживачами туристичного продукту;
уміння організувати процес обслуговування споживача;готовність до застосування
інноваційних технологій у туристичній.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне
11.Зміст курсу:Тема 1.Класифікація туризму. Поняття в туризмі. Класифікаційні
підходи в туризмі. Види та форми туризму. Класифікація туризму за наступними
основними ознаками: мотивація, організаційні засади, форми організації, кількість
учасників, сезонність, термін подорожування, клас обслуговування, набір послуг,
маршрут, засоби долання, види транспорту, масштаби. Альтернативні види туризму.
Класифікація туризму (за M. Крачилом) та (за Квартальним і Зоріним). Класифікація
туризму за спрямованістю туристичних потоків. Тема 2. Фактори, що впливають на
розвиток туризму . Умови та фактори розвитку туризму. Класифікація факторів впливу
на розвиток туризму в регіоні. Особливості зовнішніх факторів. Аналіз внутрішніх
факторів впливу.Стримуючі фактори.Стимулюючі фактори. Суспільно - географічні
чинники. Геополітичні чинники розитку туризму. Соціально - психологічні чинники.
Чинники, що визначають потребу в туризмі та вибір його видів. Тема 3. Система
управління й регулювання туристичної діяльності . Нормативно-правова база.
Дослідження основних законопроектів, зокрема закон України «Про туризм». Основні
органи управління в сфері туризму та їх характеристика. Державне регулювання
туристичного бізнесу. Принципи та цілі державного ругулювання
туристичної
діяльності. Основні
пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму.
Ліцензування туристичних послуг. Сертифікація послуг готелів і послуг харчування.Тема 4.
Форми та види туристичної діяльності. Поняття «туристична діяльність». Складові
середовища
реалізації
туристичної
діяльності. Вплив процесів: спеціалізація,
кооперування, концентрація, диверсифікація на стан господарського середовища
реалізації туристичної діяльності. Форми прояву туристичної діяльності. Суб’єкти
туристичної діяльності. Характер і масштаб діяльності підприємств сфери туризму.
Тенденції розвитку туроператорів та турагенцій.
Класифікація туроператорів за
характером діяльності, територіальним рівнем і формою організації. Діяльність
ініціативних і рецептивних туроператорів в Україні.Тема 5. Структура туристичного
продукту. Поняття туристичного продукту. Структура туристичного продукту: тур,
додаткові туристично – екскурсійні послуги та товари. Складові туру: турпакет
(туристичний центр, транспорт, послуги гостинності, трансфер), комплекс послуг на
маршруті. Технологія проектування туристичного продукту. Організація виробництва

туристичного продукту. Методика розробки туру. Маркетинг туру. Комплекс послуг і
товарів, матеріальних і нематеріальних благ та ресурсів, призначених для туристичного
споживання, що реалізуються на ринку туристичних послуг. Життєвий
цикл
туристичного продукту. Якість туристичного продукту та його конкурентоспроможность.
Тема 6. Проектування туристичних послуг.Маркетингові дослідження ринку,
визначення споживчих сегментів та виділення цільового ринку. Оцінка власних
можливостей з освоєння обраного цільового ринку. Дослідження попиту та пропозиції на
певному ринку туристичних послуг.ДСТУ 28681.1-95 „Міждержавний стандарт.
Туристсько-екскурсійне
обслуговування.
Проектування
туристичних
послуг”.Технологічні аспекти формування туристичних послуг. Проектування вимог
до процесу обслуговування туристів. Визначення методів контролю якості.
Проектуванняпослуги «Туристична подорож». Розробка програми обслуговування.
Проектування послуги «Туристичний похід». Етапи розробки та затвердження
туристичного маршруту. Проектування послуги «Екскурсія». Складання технологічних
документів до проектування кожної послуги.Тема 7. Основний технологічний процес
туристичної діяльності.Терміни та визначення понятійного апарату: «технологія»,
«галузь», «технологія
галузі», «процес», «цикл», «операція», «елемент».Основні
технологічні
складові: технологічні процеси, що включають технологічні цикли,
технологічні операції та технологічні елементи. Поділ процесів та циклів на основні,
допоміжні та обслуговуючі. Суб'єкти технологічних процесів туристичної діяльності. Роль
турагента і туроператора в технологічних процесах туристичної діяльності. Тема 8.
Основний технологічний процес виробництва туристичних послуг. Складові
основного
технологічного
процесу
виробництва: основний технологічний
цикл:«технологія
туроперейтингу»,«технологія
проектування
туру»,«технологія
проектування програми перебування на маршруті»;обслуговуючий технологічний
цикл:«інформаційні технології», «технологія бронювання туристських послуг», «розроблення технологічної документації»; допоміжний технологічний цикл:«технологія
діловодства»,«технологія роботи зі статистичною інформацією і спеціальними джерелами
інформації».
Виробнича
програма
туристичного
оператора:
сутність
і
структура.Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного
оператора.Характеристика основних етапів виробництва турпродукту : маркетингові
дослідження; інформаційне забезпечення програми; генералізація інформації відповідно
до обмежень по туру; вибір схеми маршруту та засобів його долання; забезпечення
комплексу гостинності; пропозиції з додаткових послуг; обрахунки собівартості та
продажної ціни туру відповідно до обмежень (сезон, термін, строки, транспортні засоби,
додаткові послуги тощо); розробка організаційно-технічних заходів щодо впровадження
туру; маркетинг нового турпродукту. Тема 9. Основний технологічний процес реалізації
туристичних послуг. Складові основного технологічного процесу реалізації: основний
технологічний цикл:«технології рекламної діяльності», «технологія збуту», «технологія
бронювання туру»; обслуговуючий технологічний цикл: «інформаційні технології»,
«технологія стимулювання продажів », «технологія обліку реалізації туристських
послуг»; допоміжний технологічний цикл: «технологія діловодства», «технологія
контролю комп'ютерних програм », «технологія роботи зі спеціальною літературою і
джерелами інформації». Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці
суб'єктів туристичного бізнесу. Класифікація планів реалізації туристичних послуг
(турпродукту). Підходи
та концепції
до обґрунтування планів реалізації
турпродукту.Тема 10. Основний технологічний процес споживання туристичних
послуг. Складові
основного
технологічного
процесу
споживання: основний
технологічний цикл:«технологія гостинності »,«технологія надання туристських послуг
»,
«технологія
туристських
процедур
»;
обслуговуючий
технологічний
цикл:«інформаційні
технології»,«технологія
післяпродажного
обслуговування»,
«технологія роботи з інформацією для клієнта »; допоміжний технологічний цикл:

«технологія діловодства», «технологія контролю комп'ютерних програм », «технологія
контролю якості наданих послуг ».Особливості споживання туристичних послуг.
Мотивація і поведінка споживачів.Тема 11.Обслуговуючий технологічний процес
туристичної діяльності.Технологія партнерських угод. технологія комерційної
діяльності. Договірно – правові відносини «турфірма – партнер». Права та обовязки
суб’єктів туристичної діяльності та туристів. Визначення комерції різними
вченими.Загальні принципигосподарювання в Україні. Комерційні процеси, функції та
рішення.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:структури
туристичної діяльності та етапыв проектування туристичних послуг; .
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль,
екзамен
у ІV семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума

балів

Оцінка за національною шкалою

за навчальну Оцінка
діяльність
ECTS

для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: ПП.1.06
2.Назва: МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): перший цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання:
знання:теоретико-методологічні засади
менеджменту в
туризмі;сутність та науково-методичні аспекти менеджменту в туризмі; зміст принципів,
методів та функцій менеджменту; інформаційно - комунікаційний процес в управлінні;
соціально - економічні аспекти управління;вміння:визначати заходи, що можуть
забезпечити досягнення визначених цілей, або покращити результати діяльності
підприємства; з урахуванням визначених моральних переконань знаходити компромісні
рішення при здійсненні спільної діяльності; контролювати якість туристської послуги
та визначати її відповідність встановленим стандартам за допомогою методів контролю
та регулювання технологічних процесів і процесів управління, а також шляхом
визначення
ступеню
задоволеності
через
проведення
соціологічних
опитувань;компетентності:здатність проектувати організаційну структуру, здійснювати
розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування; готовність до розробки
процедур і методів контролю;готовність брати участь у розробці стратегії організації,
використовуючи інструментарій стратегічного менеджменту; здатність враховувати
аспекти корпоративної соціальної відповідальності при розробці і реалізації стратегії
організації; готовність брати участь у реалізації програми організаційних змін; здатність
планувати операційну (виробничу) діяльність організацій; знання сучасної системи
управління якістю і забезпечення конкурентоспроможності; уміння моделювати бізнеспроцеси і знання методів реорганізації бізнес-процесів.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне

11.Зміст курсу:Тема 1.Туризм як об’єкт менеджменту, менеджер у системі
управління.
Предмет, структура, зміст, мета вивчення дисципліни “Менеджмент в
туризмі”та її зв'язок з іншими курсами. Сутність і зміст понять «менеджмент»,
«управління». Інструменти менеджменту в сфері туризму. Менеджер у системі управління. Рівні управління, групи менеджерів. Передумови, виникнення і еволюція менеджменту
в сфері туризму. Основні напрями та школи розвитку менеджменту. Розвиток
управлінської думки в Україні. Сучасна система поглядів на менеджмент. Основні
підходи в менеджменті.Поняття теорії управління. Основні категорії теорії управління.
Методи досліджень в управлінні. Основні закони та закономірності управління в сфері
туризму.
Тема 2. Функції та принципи менеджменту в туризмі.Сутність та взаємний
зв’язок
функцій
менеджменту. Характеристика основних функцій
менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль. Поняття принципів
менеджменту. Принципи менеджменту в туризмі та їх класифікація. Принципи
наукового управління за Ф. Тейлором. Принципи управління А. Файоля.
Загальні та приватні принципи управління. Сучасні принципи управління і
методологія їх розроблення. Суть системного і комплексного підходу в менеджменті.
Тема 3. Сутність та класифікація системи методів менеджменту в туризмі.Поняття
та класифікація методів менеджменту в сфері туризму. Сутність та особливість методів
управління. Система методів менеджменту та їх взаємозв’язок. Організаційно –
адміністративні методи менеджменту. Економічні методи управління. Соціально психологічні методи управлінського впливу. Механізм взаємодії методів, принципів
та функцій менеджменту.Тема 4. Зовнішнє та внутрішнє середовища підприємств
туристичного бізнесу.Складові внутрішнього середовища підприємства сфери туризму.
Цілі як засоби формування та розвитку організації. Структура організації. Система
технологій організації. Людські ресурси організації. Організаційна культура як
об’єднуючий елемент внутрішнього середовища організації. Взаємозв'язок внутрішніх
змінних. Сутність та характеристика зовнішнього середовища організації. Середовище
прямої дії (мікросередовище) організації. Суб’єкти мікросередовища: постачальники,
посередники, споживачі, конкуренти, «контактні аудиторії», законодавство. Середовище
непрямої дії (макросередовище) організації. Фактори макросередо-вища: економічні,
політичні, соціокультурні, науково – технологічні, екологічні, демографічні. Загальна оцінка
факторів зовнішнього середовища.Тема 5. Планування як основна функція менеджменту
на підприємстві .Сутність, завдання та принципи планування як функції менеджменту в
сфері туризму. Види внутріорганізаційного планування. Етапи процесу планування.
Система планів в організації. Методологія та етапи стратегічного планування. Загальна
характеристика бізнес – планування. Види функціональних стратегій та чинники їх
вибору. Управління реалізацією стратегічного плану. Проблеми й особливості
застосування стратегічного планування у вітчизнянних організаціях.Тема 6. Зміст
процесу організації як функції менеджменту.Поняття організації та її місце в системі
управління в сфері туризму. Організаційна структура управління та принципи її побудови.
Чинники, що впливають на побудову організаційної структури. Типи організаційних структур
управління виробництвом. Види управлінських відносин.Формування підрозділів організації.
Централізація і децентралізація у побудові організації. Делегування повноважень в управлінні.
Лінійні, штабні та функціональні типи повноважень. Матриця розподілу основних функцій
управління та перелік служб по їх виконанню в організаціях. Стратегія організаційних змін.
Проектування організаційних структур управління.Тема 7. Організаційні структури
управління підприємствами сфери туризму.Поняття та ознаки підприємства сфери
туризму. Підприємство
як ринкова система. Загальні риси туристичного
підприємства.
Різновиди
організацій
туристичної
галузі.
Проектування
організаційних структур управління. Принципи формування організаційних
структур
управління
виробництвом. Організаційні структури управління

туризмом.Типи організаційних структур управління виробництвом, їх особливості,
переваги та недоліки. Формальна та неформальна структури організації. Тема 8.
Мотивація та її основні ознаки на підприємствах туристичної сфери. Поняття
мотивації. Сутність і роль мотивування. Типи мотиваційних теорій. Змістовні теорії
мотивації: теорія потреб Туган – Барановського; ієрархія потреб Маслоу; теорія потреб Мак
– Клелланда; двофакторна теорія Герцберга;
теорія Альдерфера. Процесуальні теорії мотивації: теорія очікувань Врума; теорія
справедливості Адамса; комплексна модель мотивації Л. Портера та Лоулера. Сучасні теорії
та моделі процесів мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Значення стимулювання
праці. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника в процесі мотивації.
Проблеми формуванння ефективного мотиваційного механізм на туристичному
підприємстві.Тема 9. Контролювання в туристичних підприємствах: мета, завдання,
принципи. Місце контролювання у системі управління. Поняття контролювання.
Психологічне значення управлінського контролювання. Функції контролю. Принципи
контролювання. Чинники, які зумовлюють діапазон контролювання. Види управлінського
контролювання: попередній; поточний; підсумковий. Зовнішний та внутрішний контроль.
Класифікація контролю.Контролювання поведінки працівників. Етапи та модель процесу
контролю. Використання методів контролю. Дисфункціональний ефект системи
контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. Тема 10. Регулювання
як загальна функція менеджменту на підприємстві. Поняття регулювання.Функції
регулювання. Види, значення та процес регулювання.Методи регулювання.Етапи процесу
регулювання та їх характеристика. Горизонтальне та вертикальне регулювання.Місце
управлінських рішень у процесі управління. Типи управлінських рішень і вимоги до їх
прийняття. Технологія прийняття управлінського рішення. Загальні підходи до
розв’язання управлінських проблем. Методи обгрунтування управлінських рішень.Тема
11. Управління трудовими ресурсами на підприємствах туристичної сфери: стилі
керівництва, вплив, лідерство, влада, авторитет менеджера.Керівництво як об'єднувальна
функція менеджменту в сфері туризму. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Влада
та вплив їх форми та джерела. Теорії лідерства. Поняття стилю управління. Моделі
керування. Суть відповідальності та етики у менеджменті. Зміст юридичної та соціальної
відповідальності. Етична поведінка як сукупність учинків і дій людей. Розвиток
організаційної культури в сфері туризму та її пилив на організаційну ефективність
підприємства.Тема 12. Інформація та комунікації в менеджменті туризму.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: сутність
організації як об’єкта управління; прийняття управлінських рішень.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль,
екзамен
у VІ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ПП.І.07
2.Назва:МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): перший цикл

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання: знання:теоретичні та методологічні аспекти туристичного
маркетингу; вплив мікро - та макросередовища маркетингу; організаційні засади
до
здійснення маркетингових досліджень туристичних ринків; процес сегментування
туристичного ринку; основи
розроблення комплексу маркетингових заходів з
товарної, цінової, комунікаційної політик в туризмі; складові стратегічного планування,
впровадження та контролю програм маркетингу в туризмі; елементи комплексу
маркетингових комунікацій в туристичній галузі; вміння досліджувати попит потенційних
споживачів туристських послуг, використовуючи методики маркетингових досліджень;
проводити дослідження кон'юнктури ринку та можливостей підприємства туристської
галузі; прогнозувати динаміку попиту на турпродукт; організовувати підготовку,
презентацію і поширення спеціалізованої туристської інформації, використовуючи
рекламні та PR технології;компетентності: здібність до ефективного спілкування зі
споживачами туристичного продукту; уміння організувати процес обслуговування
споживача; здатність знаходити, аналізувати і обробляти науково-технічну інформацію у
сфері туристичної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
здатність використовувати методи моніторингу ринку туристичних послуг; здатність
працювати у глобальних комп'ютерних мережах; готовність вести експериментальну
роботу і проводити польові дослідження; здатність об'єктивно оцінювати результати
досліджень і впроваджувати їх; здатність знаходити, узагальнювати, аналізувати,
синтезувати і критично переосмислювати отриману наукову, довідкову, статистичну та
іншу інформацію.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне
11.Зміст курсу:Тема 1.Сутність та зміст маркетингу в туризмі.Причини появи
туристичного маркетингу. Поняття маркетингу.Суть, цілі та завдання маркетингу.Становлення та розвиток маркетингу в туризмі. Сучасні тенденції маркетингу туристичних
підприємств. Функції маркетингу в туризмі. Умови застосування маркетингу в туризмі.
Принципи туристичного маркетингу. Критерії маркетингу.Оцінка та аналіз циклічності
та сезонності туристичного ринку. Туристичний маркетинг як філософія бізнесу.Тема
2.Система маркетингових досліджень в туризмі. Сутність та структура маркетингових
досліджень в туризмі. Завдання маркетингових досліджень. Типи маркетингових
досліджень. Вимоги, які пред’являються до маркетингових досліджень. Етапи
маркетингових досліджень. Форми організації маркетингових досліджень в
туризмі.Сутність маркетингової інформаційної системи. Класифікація маркетингової
інформації.Методи збору інформації: дельфі – метод екпертних оцінок; метод «мозкового
штурму»; метод синектики; метод логіко – змістовного моделювання проблем; метод
переліку ознак. Вторинні та первинні дослідження. Метод фокус-груп. Маркетингові
дослідження в Інтернеті. Планування маркетингових досліджень. Розробка концепції
дослідження. Проведення маркетингових досліджень. Соціально – етичні норми в
маркетингових
дослідженнях.Тема 3.Маркетингове дослідження туристичного
продукту та їх споживачів. Теорія
маркетингу турпродукту.Суть
маркетингу
турпродукту. Життєвий цикл турпродукту. Дослідження пропонованого туристичного
продукту. Вивчення пропозицій щодо нового туристичного продукту .Теоретичні аспекти
поведінки споживача. Чинники впливу на купівельну поведінку під час придбання
туристичного продукту. Типи поведінки споживачів під час ухвалення рішення про
купівлю. Процес ухвалення рішення про купівлю. Споживча цінність і рівень задоволення
очікувань споживачів. Підходи до вивчення споживачів. Стосунки зі споживачами.Тема 4.
Маркетингове дослідження конкурентів.Дослідження конкурентного середовища.
Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їхньої позиції.Дослідження

конкурентоспроможності туристичного продукту і ефективності маркетингової
діяльності. Дослідження конкурентоспроможності туристичної компанії в цілому.
Маркетинговий аналіз умов конкуренції в туризмі.Стратегії конкурнтів.Оцінка власної
конкурентної позиції туристичної компанії на ринку. Аналіз конкурентного
положення. Вибір конкурентів, яких слід атакувати і яких слід уникати. Аналіз
споживчої цінності. Інформаційно –аналітична система підтримки рішень в області
конкуренції.Технологія бенчмаркингових досліджень в туристичній індустрії.Тема
5.Процес сегментації туристичного ринку та його особливості. Теоретичні аспекти
сегментації туристичного ринку. Цільовий сегмент ринку. Видисегментації туристичного
ринку: Сегментація туристичного ринку за критеріями
та ознаками. Орієнтація
споживачів. Сегментація на психографічні типи споживачів за стилемжиття. Сегментація
по відношенню до туристичної компанії та її пропозицій.Сегментаціятуристичного
ринку по групах турпродуктів. Сегментація туристичного ринку по конкурентах.
Методи сегментації . Принципи сегментації. Процес сегментації. Фактори сегментації
ринку споживачів. Основні критерії вибору сегмента. Моделі поведінки покупців на
ринку. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців. Процес прийняття рішень
щодо покупки. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку
Тема 6. Способи позиціонування туристичного продукту.Основні типи позиціонування
туристичного продукту. План позиціонування туристичного продукту. Методи
позиціонування. Стратегії позиціонування . Орієнтації позиціювання. Рекомендації щодо
позиціонування. Вибір і реалізація стратегії позиціонування. Вибір найперспективніших
конкурентних
переваг.Етапи
позиціонування. Критерії
позиціонування.Тема
7.Маркетингова цінова стратегія туристичних підприємств.Види типів ринку та
політика ціноутворення підприємств. Класифікація цін, види цін. Фактори, які
визначають цінову політику підприємства. Ціна і попит. Методи ціноутворення.
Встановлення ціни на новий товар. Формування ціни на продукцію підприємства. Етапи
ціноутворення. Види цінових стратегій. Державна політика регулювання цін. Особливості
цін в туризмі. Цінова політика та її етапи. Цілі ціноутворення в туризмі. Максимізація
прибутку. Утримання ринкових позицій. Методи ціноутворення. Цінова стратегія. Тема
8.Маркетингова збутова стратегія підприємств сфери туризму.Етапи розробки
збутової стратегії. Поняття каналу збуту. Рівні каналу збуту туристичного продукту.
Вертикальні маркетингові системи (ВМС). Франчайзинг. Горизонтальна маркетингова
система. Критерії вибору посередників для збуту. Функції та цілі товароруху. Структура
каналів товароруху. Функції впливу на вибір каналів розподілу товарів. Методи збуту
продукції. Характеристика та вибір посередника. Права та обов'язки збутових агентів.
Основні етапи ефективного продажу товарів. Види угод між виробником та
посередником. Проблеми товароруху. Комплексна маркетингова програма збуту продукції
підприємства.Тема 9.Система маркетингових комунікацій в туризмі.Теорія
маркетингової комунікації в туризмі. Складові маркетингової комунікації. Комплекс
маркетингових комунікацій. Елементи маркетингової комунікації. Реклама. Види реклами
в
туризмі. Етапи створення рекламних звернень. Стимулювання збуту. Засоби
стимулювання збуту. Пропаганда. Паблік рілейшнз. Особисті продажі. Цільова аудиторія
комунікації. Цілі комунікації. Адресати комунікації. Аналіз результатів маркетингової
комунікації. Аналіз цільової і методологічної відповідності комунікацій, спрямованих на
просування товару. Аналіз результативності та ефективності промоційних заходів. Аналіз
інших форм просування.Тема 10.Особисті продажі туристичного продукту в
комплексі маркетингових комунікацій. Процес особистої продажі туристичного
продукту. Прийом клієнтів та встановлення контакту. Виявлення потреб споживача.
Подання продукту споживачу. Подолання можливих заперечень. Здійснення продажу та
наступний контакт з споживачем. Форми особистого продажу товару. Переваги
особистого продажу. Недоліки особистого продажу.Основні принципи ефективних
персональних продажів.Технологія грамотних запитань SPIN.Робота з великою кількістю

клієнтів. Тема 11.Особливості реклами у сфері туризму.Поняття реклами. Туристична
реклама. Особливості реклами в туризмі. Закони реклами. Види туристичної реклами.
Основні принципи реклами. Рекламний процес. Рекламодавець. Рекламне агентство. Засіб
поширення реклами. Рекламний слоган. Структура рекламного звернення. Форма
рекламного звернення. Рекламні кампанії туристичних підприємств. Оцінка ефективності
рекламної діяльності в туризмі. Закономірності розрахунку ефективності реклами в
туристичному бізнесі. Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної
компанії в туристичному бізнесі.
Тема 12.Туристичні виставки та ярмарки. Становлення та розвиток виставок та
ярмарок. Поняття, класифікація і значення виставок та ярмарок.Цілі виставкових заходів.
Стан виставково-ярмаркової діяльність. Найбільші міжнародні туристичні виставки,
ярмарки та біржі. Процес організації найбільшої туристичної виставки MITT. Підготовчо
– організаційний період. Етапи участі фірми у роботі виставково – ярмаркових заходів.
Виставкові стенди. Оформлення стендів. Діяльність працівників
туристичного
підприємства під час виставки та ярмарки. Аналіз витрат турпідприємства щодо участі у
виставці.Тема 13. Фірмовий стиль туристичного підприємства.Роль і значення
фірмового стилю для туристичної фірми. Проблеми і тенденції формування
сприятливого іміджу туристичних фірм. Цілі формування фірмового стилю. Функції та
принципи іміджу
туристичного підприємства. Основні носії фірмового стилю.
Елементи фірмового стилю туристичної фірми. Товарний знак. Логотип.Фірмовий
лозунг.Фірмовий колір. Розробка фірмових товарних знаків і логотипів. Роль фірмового
поєднання кольорів. Підбір категорій шрифтів. Модульна сітка. Візитна картка.Фірмовий
бланк. Фірмовий конверт. Технологія виробництва рекламної продукції з рекламною
символікою.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:основи
системного підходу до маркетингу підприємства сфери туризму .
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції,
лабораторні заняття, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль,
екзамен
у VІ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання Обсяг правильно висвітлених
допускаються деякі неточності або питань більше 75%. Відповідь
помилки непринципового характеру. містить окремі неточності і

Студент
демонструє
розуміння незначні помилки.
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.
Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українсь
1.Код: ПП.І.08
2.Назва: ТУРОПЕРЕЙТИНГ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання: знання: поняття «туристичний продукт», йогго властивості та
класифікацію; види туроперейтингу та сучасних туроператорів світового ринку турпослуг;
профіль діяльності турператора, типологію турів в залежності від мети подорожі туристів;
основні напрями діялоьності турооператорів України та за кордоном; основні етапи
діяльності туроператора (тур-проектвання, тур-планування, просування та збут турпродукту); правові основи туристичної діяльності туроператора;документообіг
туроперейтингу; вміння: досліджувати та аналізувати середовище вітчизняного та
міжнародного туроперейтингу; здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію

інформації
щодо
основних
напрямів
та
етапів
діяльності
сучасного
туроператора;проектувати
тури
з
урахуванням
інноваційних
технеологій;компетентності:здатність складати плани туроператорської діяльності з
метою подальшої апробації їх на туристсьбкому ринку і виявлення рівня відповідності
запитам споживачів; здатність, організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг
діяльності туроператорів; здатність проводити регулярну оцінку ступеня задоволеності
туристів послугами, що надає туроператор; здатність знаходити, узагальнювати,
аналізувати, синтезувати і критично переосмислювати отриману наукову, довідкову,
статистичну та іншу інформацію.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне
11.Зміст курсу: Тема 1. Предмет і обєкт вивчення туроперейтингу.Понятійнотермінологійний апарат дтисципліни.Загальна мета туристичного підприємства і його
підрозділів. Поняття й види діяльності туроператора. Туристичний продукт та його
властивості. Класифікація туристичного продукту. Туристичний пакет. Послуги
гостинності. Тема 2. Види туроперейтингу та туроператорів. Туроперейтипнг
(маршрутизація
та
сервісно-анімаційне
забезпечення,
нормативно-правове,
документальне, фінансово-комерційне, інформаційно-маркетингове забезпечення ринку).
Рецептивні, ініціативні, виїзні, місцеві туроператори; туроператори на прийомі, флайтери,
нонфлайтери. Зміст і структура, переваги і недоліки, особливості, відмінності, специфіка
діяльності різних туропероаторів України і світу. Туристичні оператори масового ринку,
туроператори певного сегпенту ринку, туроператори внутрішнього і зовнішнього ринку.
Тема 3.Основні напрями роботи туроператорів. Профіль діяльності туроператора.
Монопрофільна та поліпрофільна спеціалізація туроператорів.Переваги та недоліки.
Типологія і класифікація турів за різними ознаками. Спеціалізація на певному продукті,
послузі, сегменті ринку. Туризм спеціального інтересу і певного місця призначення.
Місцеві туроператори.Організація турів для внутрішнього туризму. Виїзні туроператори.
Тема 4. Середовище міжнародного туроперейтингу. Зовнішні фактори туроперейтингу.
Чинники мікросередовитща туроперейтингу, чинники макросередовища туроперейтингу.
Турист як фактор мікросередовища туроперейтингу. Туристичні ресурси як фактор
зовнішнього середовища туроперейтингу. Екзогенні фактори туроперейтингу. Тема 5.
Основні етапи діяльності туроператора. Тур-проектування. Тур-планування. Просування
турпродукту Збут турпродукту Реаліфзація турів. Особливості структурування та відбору
сегментів туристського ринку та бізнес-планування діяльності туроператора. Споживчі
властивості турпродукту. Складові частини турпродукту:тур, туристсько-екскурсійні
послуги,товари. Фази життєвого циклу турпродукту.
Тема 6. Тур-проектування.
Визначення сегментів туристичного ринку. Маркетингова концепція тур-проектування.
Вибір сегментів за різними ознаками. Вимоги
сегментних груп та можливості
туроператорів. Аналіз конкурентного середтвща. Позиціонування турів і туроператорів.
Визначення фокус-групи. Диференціація пропозицій туроператорів на конкретному
туристичному ринку. Тема 7. Тур-планування. Створення привабливості туристського
продукту. Класи обслуговування. Пакет послуг. Тур-планування. Постачальники послуг.
Планування туру. Договірнийплан. Переговолри з постачальниками послуг. Схеми
роботи туроператорів з підприємствами готельної індустрії. Типова тимчасова шкала
туроперейтингової програми. Принципи вибору місць прийому. Тема 8. Просування
турпродукту. Взаємодія з агенствами та іншими партнерами по просуванню
турпродукту. Реклама. Стимулювання спожиівачів. Стимулювання збуту. Організація
громадської думки. Теоретичні основи просування продукту. Практичні аспекти
використання методів просування турпродукту. Формування збутової мережі. Підбір
парнерів зі збуту. Агентська угода. Методи та нормативна основа реклами турпродукту.
Каталог туоператора як основний носій інформації для просування турпрдукту. Участь у
виставках. Тема 9. Стратегії діяльності туроператора на ринку турпослуг.
Перспективний аналіз потенційного туристичного підприємства. Аналіз сильних і слабких

сторін туристичного підприємства. Ситратегічні аспекти діяльності турпідприємства.
Організаційна культура та імідж фірми.Вибір виду стратегії та управління нею.
Стратегічне планування та його стадії. Життєвий цикл турпродукту. Стадії стабльносьті,
зростання, повернення та ліквідації.Тема 10. Документообіг в ороботі туроператора.
Поняття документообігу. Етапи документообігу. Систематизація окремих категорій
документів.. Індексація справ. Проходження документів. Документи, що регламентують
взамовідносини туроператорів і туристів. Документообіг між туроператором і турагентом.
Документи туроператора (агентська угода, договір з туристом, анкета туриста, заявка на
зомовлення туру тощо). Тема 11. Автоматизовані системи туроперйтингу. Використання
ІТ- механізмів в роботі туроператора ( просування сайта компанії, проведення адресних
розсилок, робота туристських електронних бірж, розвиток електронних систем
бронювання). ComputerreservationSystem, система Amadeus , система бронювання Sabre,
інші комп'ютерні системи бронювання.
Тема 12. Правове регулювання діяльності туроператора. Правові основи діяльності
туроператора. Ліцезування і стандартизація туроперйтингу. Правові основи розрахунків в
роботі туроператорів. Загальні схеми взаєморозрахунків. Види відповідальності
туроператора перед учасниками туристського ринку. Кримінальна відповідальність
працівників туроператора.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: основні
напрямки використання мережі «Інтернет» в роботі туроператора; правил і моделей
формування програм туристичного обслуговування; нових форм та методів
обслуговування в туризмі.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції,
лабораторні заняття, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у VІ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

відповіді.
Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська.
1.Код: ПП1.09
2.Назва:ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9.Результати навчання: знання: сучасних тенденцій та особливостей національного і
світового туристичних
ринків; економічний та понятійний апарат, який
використовується в туристичній практиці;вміння: аналізувати основні напрямки
розвитку як світового, так і національного туристичних ринків; здійснювати фінансовоекономічний аналіз розвитку туристичної галузі в цілому і, окремо взятого туристичного
підприємства; компетентності:розробка базових стратегій розвитку туристичних
підприємств; пошук шляхів підвищення ефективності формування ресурсного потенціалу
підприємств; вибір ефективних методів обґрунтування виробничої програми тур
підприємств; розробка планів реалізації туристичного продукту та послуг; формування
доходу та прибутку туристичних підприємств.

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Розвиток економіки туризму як науки. Туристична діяльність
ґрунтується на умовах і факторах, що охоплюють економіку, політику, культуру країн
світу, на швидкості проникнення у світову цивілізацію, здатності адаптації до нових
туристичних технологій, що ґрунтуються на комп'ютерній техніці, та гнучкого просування
до інтеграційних та інших процесів у світовому просторі. Тема 2. Ресурсне забезпечення
суб΄єктів економіки туризму.Будь-яка підприємницька діяльність забезпечується
ресурсами: природними, трудовими, матеріальними, фінансовими, інформаційними. При
побудові конкурентоспроможного туристичного бізнесу головна роль належить
високоінтелектуальному людському капіталу та інноваціям, без яких неможливе
інтелектуальне суспільство. Тема 3. Організаційні форми діяльності суб΄єктів
туризму.Суб'єкти туристичної діяльності — підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним
законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з
наданням туристичних послуг. До них належать як власне туристичні агентства, бюро
подорожей, туристичні оператори, туристичні комплекси, так і готелі, кемпінги, мотелі,
пансіонати, підприємства громадського харчування, транспорту, заклади культури, спорту
та ін., які забезпечують приймання, обслуговування і перевезення туристів. Тема 4.
Основи економіко-правової організації діяльності туристичних
підприємств.
Туристичний бізнес належить до підприємництва сфери надання послуг населенню
(споживачам). Правові основи та організаційні форми підприємництва визначають
"правила гри", створюють правовий фундамент бізнесу, забезпечуючи йому перспективи
розвитку на законній основі. Правове регулювання підприємницької діяльності в нашій
країні здійснюється ланцюгом законів, указами Президента та постановами Кабінету
Міністрів України, рішеннями обласних і місцевих органів влади, а також міжнародними
договорами й угодами, в яких бере участь Україна. Тема 5. Матеріально-технічна база
туризму.Матеріально-технічна база є основою розвитку організованого туризму, так як
створює всі необхідні умови для надання туристам певного виду послуг. Основою
матеріальної-технічної бази є капітал також вона передбачає наявність таких основних
засобів як засоби розміщення, п-ства харчування, засоби пересування. Тема 6. Трудові
ресурси в туризмі.Обов'язковою умовою функціонування будь-якої підприємницької
структури є поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва, яке забезпечує процес
діяльності. Трудові ресурси підприємства - це кадровий персонал, що виступає як
сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на
підприємстві. Вони є активною частиною ресурсного потенціалу суб'єкта
підприємницької діяльності. Тема 7. Формування фінансових ресурсів на туристичних
підприєм-ствах.Фінансові ресурси – це грошові кошти, що є в його розпорядженні, тобто
це власний, позичений, залучений капітал, необхідний для формування своїх активів та
здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання прибутку. Формування
фінансових ресурсів відбувається зі створенням статутного капіталу і під час розподілу
грошових надходжень внаслідок повернених авансованих коштів в основні і оборотні
засоби. Тема 8. Використання фінансових ресурсів в туризмі.Фінансове планування – це
визначення необхідних ресурсів з метою забезпечення ефективності його господарській
фінансовій діяльності та майбутнього розвитку. Метою фінансового планування є
забезпечення оптимального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для операційної та
інвестиційної діяльності за для досягнення його прибутковості. Тема 9. Економіка
інфраструктури туризму.Туристична інфраструктура - це сукупність штучно створених
рекреаційних закладів (санаторії, бази відпочинку, готелі, ресторани та ін.) та супутніх
об'єктів, побудованих для загального користування за рахунок державного інвестування

(автомобільні та залізничні дороги (шляхи), пункти пропуску, аеропорти, лікарні, школи
тощо). Тема 10. Підприємства харчування в туризмі.Харчування є одним з основних
видів забезпечення фізіологічних та енергетичних потреб споживачів, найважливішим
фактором збереження здоров'я і працездатності людини, в тому числі й здатності до
туристичних подорожей. Різноманітність видів туризму та особливості споживчого
попиту туристів вимагають диференційованого підходу до організації харчування. Тому
організоване харчування з урахуванням специфіки різних видів туризму та контингенту
туристів є обов'язковою складовою туристичного обслуговування. Тема 11. Транспортні
підприємства в туризмі.Бурхливий розвиток транспортних засобів та шляхів сполучення
поряд з іншими чинниками (науково-технічна революція, наслідками якої стала зміна
якісного рівня продуктивних сил; урбанізація; збільшення вільного часу; загальне
зростання культурного рівня населення) став потужним поштовхом для посилення
міжнародної туристичної діяльності. З розвитком туристичної сфери транспорт став
невід'ємною її складовою. Тема 12. Функціонування туристичного ринку.Туристичний
ринок – це сфера прояву економічних відносин виробника і споживача тур продукту.
Якщо економічні інтереси виробника і споживача співпадають, то відбувається акт
купівлі-продажу тур продукту. Туристичний ринок - це абстрактне поняття, що
характеризуються попитом і пропозицією. Тема 13. Функціонування економічних законів
в туризмі.Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі дії законів
попиту і пропозиції. Туристичний попит-це суспільна потреба в туристичному продукті.
Туристична пропозиція - сукупність виробничих можливостей підприємств, спроможних
надати туристичний продукт. В поняття "туристична пропозиція" входить як матеріальна
база туризму, так і туристичні послуги, товари, якісне і повне надання яких можливе
тільки при достатньому розвитку інфраструктури відпочинку.Тема 14. Оподаткування
та інвестування в туризмі.Туристична діяльність в Україні має певні особливості щодо
оподаткування основними податками і зборами. Це зумовлено характером операцій з
надання туристичних послуг, які передбачають широке використання посередницьких
схем, та наявністю спеціальних норм у Податковому Кодексі України та інших
нормативних актах.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняосновних елементів структури туристичного бізнесу.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, іспит у VI семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
фрагментарний

носять Обсяг висвітлених питань у
характер, межах 50-70%. Студент погано

відтворення знань здійснюється на володіє засобами відтворення
рівні запам’ятовування. Студент властивостей предметів, явищ,
поверхово
володіє
умінням процесів.
міркувати.
Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: ПП1.10
2.Назва:ОСНОВИ АУДИТУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПІДПРИЄМСТВ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4

ТУРИСТИЧНИХ

8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9.Результати навчання: знання: основні поняття і категорії, які використовуються в
практиці бухгалтерського обліку і аудиту; нормативно-правові аспекти бухгалтерського
обліку і аудиту; принципи та форми організації бухгалтерського обліку і аудиту;
специфіку бухгалтерського обліку і аудиту суб’єктів туристичної діяльності;
вміння:аналізувати
основні показники
діяльності туристичних підприємств;
характеризувати основні напрямки діяльності туристичних фірм; розраховувати відповідні
економічні показники. компетентності: вибір ефективних методів проведення
програми аудиту тур підприємств; розробка планів оптимізації поточних витрат
підприємства; формування та облік доходу та прибутку туристичних підприємств; пошук
шляхів підвищення ефективності формування ресурсного потенціалу підприємств.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Бухгалтерський облік як складова господарського обліку. Види
господарського обліку. Бухгалтерський облік, його сутність, ціль, функції. Основні
принципи, завдання, вимоги до бухобліку. Тема 2. Характеристика об'єктів
бухгалтерського обліку туристичних
підприємств.Облікова політика підприємства.
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку.Тема 3. Метод
бухгалтерського обліку. Характеристика методу бухгалтерського обліку і його
елементів.Подвійне відображення господарських фактів. Застосування та практичне
значення методу бухгалтерського обліку.Тема 4. Рахунки та їх значення в
бухгалтерському обліку.Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова,
форма.Суть плану рахунків бухгалтерського обліку. Сутність подвійного запису.
Синтетичні і аналітичні рахунки, їх призначення.Тема 5. Облікові регістри. Форми
бухгалтерського обліку.Поняття облікових регістрів. Класифікація облікових регістрів.
Форми бухгалтерського обліку.Тема 6. Облік господарських процесів на туристичних
підприємствах.Форми ведення бухгалтерського обліку, їх загальна характеристика.
Облікові регістри, їх види і форми, значення і сутність. Тема 7. Особливості обліку
діяльності суб'єктів туристичної діяльності. Загальні підходи до формування та обліку
витрат діяльності підприємства. Облік витрат за елементами. Облік адміністративних
витрат. Облік витрат на збут. Тема 8. Основи бухгалтерської звітності.Суть та
призначення бухгалтерської звітності. Вимоги до бухгалтерської звітності та її види. Тема 9.
Бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс - суть, основні поняття
балансу.Структура та основи побудови балансу. Господарські операції та їх вплив на
статті балансу. Типи балансових змін. Тема 10. Основи організації бухгалтерського
обліку в туристичних
підприємств. Поняття бухгалтерських документів і вимоги до
їх складання, їх значення. Організація документообороту на підприємстві. Організація
проведення інвентаризації, її значення і види. Предмет та об’єкт аудиту;Класифікація
методів аудиту.Тема 12. Планування аудиту в туристичних підприємствах. План та
програма аудиту. Етапи аудиторської перевірки. Процедури аудиту та їх види.Тема 13.
Результати аудиту. Складання аудиторського звіту про результати проведених робіт.
Розробка заходів щодо усунення і профілактики виявлених недоліків. Здійснення
прогнозу розвитку підприємства та розробка стратегії його розвитку.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняосновних елементів бухгалтерського обліку та інструментів здійснення аудиту.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, іспит у ІV семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.

Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не
ковим повторним вивчен-

зараховано

низький: задовільно

зараховано

з

обов’язковим

ням дисципліни )

повторним вивченням дисципліни

15.Мова викладання: українська

1.Код: ПП.1.11
2.Назва:Стандартизація, сертифікація туристських послуг та
ліцензування туристичної діяльності
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Борисова О.В.
9.Результати навчання:
знання: законодавчі документи з питань ліцензування,
сертифікації, стандартизації туристичних послуг; теоретико-методологічна база,
понятійно-термінологічний апарат; порядок оформлення ліцензій на надання туристичних
послуг. вміння:оцінювати відповідність якості обслуговування державним стандартам;
дотримуватись правил безпеки в туризмі; збирати, обробляти та систематизувати
інформацію щодо нормативної бази в галузі ліцензування; компетентності:здатність
використовувати нормативні документи; здатність працювати в колективі, керувати
людьми та підкорятись, дотримуватись етичних і правових норм.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне.
11.Зміст курсу: Тема 1. Роль державної політики в сфері туризму. Історичні основи
розвитку стандартизації. Державна політика в сфері туризму в країнах світу. Загальні
тенденції і напрямки. Управління туристичною діяльністю в Україні. Закон України «Про
туризм». Тема 2. Ліцензування туристичних підприємств. Мета, завдання та об’єкти
ліцензування. Нормативні документи. Органи, що видають ліцензії, порядок, оплата.
Незаконність діяльності без наявності ліцензії.
Тема 3. Нормативна база
стандартизації. Правові основи. Міжнародна організація по стандартизації (750). Закон
України «Про стандартизацію». Управління стандартизацією. Безпека особистості,
суспільства й держави як основи стандартизації.Тема4. Сертифікація туристичного
відпочинку. Нормативні документи, що регламентують сертифікацію. Показники послуг,
що підтверджуються при сертифікації. Проектування туристичних послуг, загальні
правила, послідовність. Вимоги до змісту технічної документації. Тема 5. Сертифікація
екскурсій.Показники екскурсійного обслуговування, що підтверджуються. Нормативні
документи. Оформлення документації на екскурсійний маршрут. Вимоги до проектування
послуги «екскурсія». Тема 6. Сертифікація засобів розміщення. Показники, що
підтверджуються при сертифікації. Вимоги до безпеки засобів розміщення. Вимоги до
проектування суспільних будинків і споруджень (готелів). Вимоги до території готелів.
Екологічна безпека.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: законодавчі
документи з питань ліцензування, сертифікації, стандартизації туристичних послуг.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання

творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

для заліку

зараховано

низький: задовільно

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання

дання)
0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

15.Мова викладання: українська
1.Код: ПП.1.12
2.Назва:ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Романенко О.В.
9.Результати навчання: знання: сучасний стан та проблеми туристсько-екскурсійної
діяльності в умовах ринкової економіки, теоретико-методологічну базу дослідження,
формування екскурсійної тематики, основні поняття екскурсійної методики, технологічні
процеси створення нової екскурсії, екскурсійні, послуги; загальні вимоги до урокуекскурсії, методичні прийоми показу, розповіді та техніки проведення екскурсій,
особливості проведення екскурсій для різних груп населення з урахуванням вікових
особливостей екскурсантів; вміння: інтерпретувати екскурсійні об’єкти, визначати
основні фактори, які впливають на формування та розвиток територіальної та галузевої
структури тур послуг регіону, використовувати елементи педагогіки та психології в
екскурсійній практиці, формувати екскурсійну тематику з урахуванням вікових
особливостей екскурсантів, користуватися екскурсійною методикою, презентувати
екскурсійні послуги на іноземній мові; компетентності: здатність створення нової
екскурсії, послідовність показу, створювати технологічну документацію, маршрут
екскурсії, технологічну картку, контрольний текст, «портфель екскурсовода», карток
(паспортів) екскурсійних об'єктів, список літератури та інших джерел екскурсійного
матеріалу розкриваючи тему екскурсії, робити аргументовані висновки; вичерпно
відповідати на поставлені запитання, надавати характеристику географічному положенню
окремого екскурсійного об’єкту країни, регіону, зокрема України. Працювати з
картографічними, цифровими, Інтернет матеріалами, матеріалами краєзнавчих музеїв
ЗОШ.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Становлення екскурсійної діяльності в Україні.Місце екскурсії у
системі національної освіти та виховання.Вплив екскурсії на сприяння всебічному
розвитку особистості, виховання любові до рідного краю, збагачення знань про свій
рідний край, країну, її історичне минуле, цікавих людей, культурні та історичні надбання
наших предків.Тема 2.Теорія екскурсійної справи: екскурсія її суть, основні ознаки,
функції екскурсій.Ціль, завдання і форми проведення екскурсій. Функціональне
призначення екскурсії.Основні характерні ознаки: зміст, тематика, склад учасників, місце
проведення, впорядкований маршрут, тривалість за часом, форма проведення, спосіб
пересування, наявність екскурсовода, тексту екскурсії, об'єктів показу, наявність
учасників.Тема 3. Класифікація екскурсій, тематика і зміст.Класифікація екскурсій,
розподіл екскурсій на групи та види, виділення в кожній з них основних рис. Особливості
сприйняття екскурсійного матеріалу. Роль створення суцільної загальнодержавної мережі
маршрутів і турів різного спрямування та тривалості для різних категорій вітчизняних та
іноземних туристів і екскурсантів.Тема 4. Використання елементів педагогіки та
психології в екскурсійній роботі.Принципи педагогіки в екскурсійній справі: науковість,

ідейність,
зв'язок
з
життям,
доступність,
системність,
дохідливість
і
переконливість.Екскурсія як процес пізнання, засвоєння певної істини. Відображення і
відтворення дійсності в мисленні, взаємодія суб'єкта (екскурсанта) і об'єкта
(пам'ятки).Тема 5. Урок-екскурсія, як навчально-виховних процес дітей молодшої,
середньої та старшої школи.Формування та розвиток дитини на уроках-екскурсіях,
вплив довкілля, оточуючого середовища, однолітків, батьків на дитину, педагогаекскурсовода.Духовна нерозвиненість педагога-екскурсовода з духовним розвитком
дитини. Реалізація себе як суб'єкта власного життя.Тема 6. Основні поняття
екскурсійної методики.Методика екскурсійного показу, методичні прийоми розповіді.
Основні методичні прийоми ведення екскурсії. Прийоми підготовки і проведення
екскурсій.Теорія екскурсійної методики, закони формальної логіки, даних
психології.Принципи педагогіки.Тема 7. Технологічні процеси створення нової
екскурсії.Основи технологічного процесу створення
нової екскурсії. Поняття
«документація» для проведення екскурсії: маршрут екскурсії, технологічна картка,
контрольний текст, «портфель екскурсовода», картка (паспорт) екскурсійних об'єктів,
список літератури та інших джерел екскурсійного матеріалу.Послідовність підготовки
нової теми, визначення теми і мети екскурсії, збір і вивчення матеріалів по темі;
організація консультацій.Тема 8. Підготовка екскурсовода до проведення
екскурсії.Вимоги до складання індивідуального тексту, наукові засади, методологія.
Вивчення літератури, джерел інформації та об'єктів, використання художньої літератури
та цитат до індивідуального тексту. Безпосередняпрактика, отримання консультацій
фахівців, зустріч і листування з учасниками й очевидцями подій, ветеранами Другої
Світової війни, старожилами своїх населених пунктів, діячами культури і мистецтва,
науки і техніки.Тема 9. Якість екскурсії, спосіб її оцінки.Оцінка якості екскурсії,
прослуховування екскурсії, основні критерії оцінки екскурсії, рецензування методичної
документації, методика розбору екскурсії.Якість екскурсійної послуги як відповідність
наданих послуг очікуваним або встановленим стандартам, їхня реальна форма і зміст яка є
критерієм якості сфери обслуговування.Тема 10. Диференційований підхід до
екскурсійного обслуговування різних верст населення.Сутність диференційного підходу,
види угрупувань екскурсантів, системний підхід до екскурсійного обслуговування
екскурсій різних верств місцевого населення.Шкільні екскурсії.Підготовка і проведення
екскурсій для вітчизняних і іноземних туристів,для молоді та екскурсантів похилого віку.
Прямий і зворотний зв'язок.Тема 11. Організація і проведення оглядових та
тематичних екскурсій.Організація екскурсійної роботи в місті, сільській місцевості.
Організація екскурсій на історичні теми, природознавчі екскурсії, особливості їх
створення і проведення.Відмінність оглядової екскурсії від тематичної.Проведення
оглядових екскурсій по місту, літературних, екскурсій на виробництво, релігійних
екскурсій, мистецтвознавчих екскурсій, музейних екскурсій, краєзнавчих екскурсій.
Архітектурна тематика екскурсійної діяльності, пішохідні, екскурсії на різних видів
транспорту.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси /засоби:
рекомендована науково-пошукова робота, обов’язкове засвоєння базових знань з основ
організації екскурсійних послуг, науково-професійних знань з теорії і методики
підготовки екскурсій, уроків – екскурсій, техніки їх проведення, організації екскурсійної
справи в умовах ринкової економіки, моделювання екскурсійних послуг.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, тест-контроль,
лабораторні заняття, консультування, робота в ініціативних групах, науково-пошукова,
індивідуальна та самостійна робота.Участь в конференціях.
14.Форми та критерії оцінювання: Вхідний, поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань, самостійної роботи.Підсумковий контроль, екзамен у VІІ
семестрі. Шкала оцінювання: національна та ECTS.

Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент
не
усвідомлює
зміст
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді
на
питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю
і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене
питання
супроводжується ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за
Оцінка
навчальну
діяльність ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

для екзамену

добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

Незадовільний
(з не задовільно з можливістю
можливістю
повторного повторного складання
складання)

0-34

F

Незадовільний

низький: задовільно

(з не

задовільно

з

обов’язковим

обов’язковим
повторним повторним вивченням дисципліни
вивченням дисципліни )
15. Мова викладання: українська
1.Код: ПП.13
2.Назва:ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Романенко О.В.
9.Результати навчання: знання: аспекти становлення та розвитку транспортної системи в
Україні та світі, сучасний стан та перспективи розвитку системи транспортних перевезень
в умовах ринкової економіки, класифікацію транспортних подорожей та транспортних
засобів, напрями діяльності тур підприємств з планування транспортних турів,
особливості обслуговування туристів на певних видах транспорту, оцінку розвитку сфери
надання транспортних подорожей у різних регіонах, країнах з характеристикою основних
транспортних сполучень;вміння: інтерпретувати особливості формування ціни й тарифної
політики на транспорті, порівнювати якість обслуговування пасажирів-туристів при
організації та наданні послуг тур перевезень на основних видах транспорту, аналізувати
особливості документаційного забезпечення транспортних перевезень туристів, вивчати
досвід організацій з надання послуг перевезення пасажира-туриста в Україні та за
кордоном, організовувати подання достовірної інформації туристам та безпечне
перебування на транспортних зачобах;компетентності: здатність до вивчення досвіду
організацій з надання послуг перевезення пасажира-туриста в Україні та за кордоном, на
взаємодії організовувати роботу керівника тур групи, готовність інтерпретувати сучасні
транспортні засоби (транспорт на альтернативному екологічному паливі, новітні
технології безпеки туристам під час подорожі, роботехніка), аналізувати дані статистики
діючих транспортних маршрутів, надавати характеристику географічному положенню
транспортного сполучення в країні, регіоні та за кордоном, моделювання транспортних
послуг використовуючи новітні технології екологічної енергії, електромобілі,
інформативний супровід на іноземній мові.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Становлення транспортної системи та транспортних
подорожей світу.Поняття транспортна система та основні етапи її формування,
особливості транспортної системи періоду давніх цивілізацій: розвиток сухопутного та
водного транспорту та транспортної мережі в Давній Греції, Римі, Персії, Китаї, Єгипті,
Шумері та Криті.Будівництво доріг.Тема 2. Особливості розвитку транспортної
системи та транспортних подорожей в Україні. Основні напрямки діяльності
транспорту. Місце транспорту у системі національної освіти та виховання, особливості
розвитку транспортної системи та транспортних подорожей в Україні. Закономірності
формування транспортної системи. Класифікація тур транспортних подорожей,
транспортні вузли та центри, правовий статус та особливостями господарської діяльності
транспортних підприємств.Тема 3. Сучасний стан транспортної мережі України,
розвиток та модернізація.Економічна роль транспорту. Соціально-політичні функції.
Культурне
значення.
Типи
транспортної
мережі.
Радіальні
та
основні
магістралі.Міжнародні транспортні коридори.Європейські стандарти залізничного,
автомобільного, морського, річкового та повітряного видів транспорту. Фізичний і
моральний стан доріг та транспортних засобів.Тема 4.Організація туристичних
маршрутів
та
подорожей
туристичним
транспортом.Приватні
та
державнітранспортні підприємства. Встановлення взаємозв’язків між транспортними і тур

підприємствами.
Обслуговування
іноземних
і
місцевих
туристів
трансп.
послугами.Основні вимоги до організації трансп. подорожей. Підготовчий, маршрутний і
заключний етапи організації трансп. подорожі. Маршрутна документація.Тема 5.
Особливості формування ціни й тарифної політики на транспорті.Сутність і види
пасажирських транспортних тарифів. Особливості тарифної політики на окремих видах
транспорту. Міжнародні пасажирські транспортні тарифи в розрізі різних видів
транспорту. Економічні показники та особливості їх формування на різних видах
транспорту (дохід, прибуток і рентабельність транспортних послуг). Податки та збори з
транспортних засобів. Розрахунок собівартості перевезень пасажирів та багажу.Тема 6.
Права та відповідальність пасажира та перевізника.Правила перевезення пасажирів і
багажу. Правила безпеки під час використання різних видів транспорту. Права та
відповідальність пасажира та перевізника.Система пільг і знижок як важливий стимул.
Вимоги до мікроклімату, санітарно-гігієнічним нормам та міжнародним стандартам.
Нормативні документи про небезпечні предмети та речовини.Тема 7.Особливості
організації перевезення туристів автомобільним транспортом.Техніко-економічні
особливості автомобільного транспорту. Переваги та недоліки перевезення. Види
автотуризму. Матеріально-технічна база і організація її експлуатації. Загальна
класифікація автобусів за видами і призначенням. Класифікація туристичних автобусів.
Організація тур подорожей на регулярних автобусних лініях. Організація спеціалізованих
автобусних турів.Тема 8. Особливості організації перевезення туристів водним
транспортом.Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в
обслуговуванні туристів. Матеріально-технічна база. Класифікація. Організація
туристичних подорожей. Особливості морських перевезень. Типологія круїзів і круїзних
маршрутів. Формування ціни круїзу. Класи суден. Характеристика основних круїзних
регіонів світу. Сучасний стан круїзного ринку України і світу. Тема 9. Особливості
організації перевезення туристів повітряним транспортом.Визначення основних
понять. Техніко-економічні особливості повітряного транспорту. Матеріально-технічна
база. Функціональне призначення аеропорту, аеродрому та аеровокзалу. Класифікація
повітряного флоту. Види авіарейсів. Склад та види послуг при повітряному перевезенні
туристів. Основні вимоги та умови перевезення пасажирів і багажу повітряним
транспортом. Тема 10. Особливості організації перевезення туристів залізничним
транспортом.Техніко-економічні особливості залізничного транспорту. Матеріальнотехнічна база залізничного транспорту. Класифікація рухомого та нерухомого складу.
Регулярні пасажирські потяги. Організація подорожей у спеціалізованих туристичноекскурсійних потягах. Проїзні документи. Правила перевезення. Перевезення вантажу.
Міжнародне залізничне сполучення. Відповідальність за перевезення.Тема 11.
Особливості організації послуг яхтінгу як виду водного відпочинку.Загальні відомості
про яхти. Організація сімейної прогулянки. Навколосвітня регата. Види парусних яхт катамарани, парусно-моторні яхти. Вимоги до засобів безпеки, рятувальне обладнання,
жилети, аварійний радіомаяк.Міжнародна рада асоціації морської індустрії.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси /засоби:
рекомендована науково-пошукова робота, обов’язкове засвоєння базових знань з основ
організації транспортних послуг, організації подорожей з використанням автотранспорту,
річкових і морських суден, авіа та залізничного транспорту, моделювання транспортних
послуг з врахуванням правового регулювання перевезень в різних країнах світу.
Забезпечення туристів достовірними інформативними пам’ятками під час подорожі будь
якою частиною планети, космічними подорожами.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, тест-контроль,
лабораторні заняття, консультування, робота в ініціативних групах, науково-пошукова,
індивідуальна та самостійна робота.Участь в конференціях.
14.Форми та критерії оцінювання: Вхідний, поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання

творчих індивідуальних завдань, самостійної роботи.Підсумковий контроль, залік у VІІ
семестрі. Шкала оцінювання: національна та ECTS.
Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент
не
усвідомлює
зміст
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді
на
питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю
і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене
питання
супроводжується ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за
Оцінка
навчальну
діяльність ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

низький: задовільно

для заліку

зараховано

35-39

FX

Незадовільний
(з не задовільно з можливістю
можливістю
повторного повторного складання
складання)

0-34

F

Незадовільний
(з не задовільно з обов’язковим
обов’язковим
повторним повторним вивченням дисципліни
вивченням дисципліни )

15. Мова викладання: українська
1.Код: ППІ.14
2.Назва:ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання: знання: структуру і зміст технологічних процесів ресторанних
послуг,їх
соціально - економічне значення; типологію закладів ресторанного
господарства; сутність технологічних процесів виробництва кулінарної продукції;
основні засади технологічного забезпечення якості продукції і послуг; зміст і функції
операційних процесів і технології надання ресторанних послуг; правила прийому та
обслуговування туристів в підприємствах ресторанного господарства; особливості
організації послуг харчування для іноземних відвідувачів; сучасні вимоги до
мотивованої поведінки персоналу в аспекті професійної гостинності; вміння:володіти
методикою структурування меню; володіти навичками з добору і технологічного
використання предметів сервування; володіти технікою сервісного обслуговування;
користуватися
нормативно - технічною та технологічною документацією;
компетентності: готовність до планувальної організації технологічного процесу
надання ресторанних послуг; здатність організувати
процес обслуговування
споживачів послуг ресторанного господарства; готовність до застосування інноваційних
технологій у сфері послуг харчування; здібність до ефективного спілкування із
споживачами послуг харчування; уміння організувати процес обслуговування споживача;
здатність до роботи у трудових колективах підприємствах харчування. здатність
організувати роботу виконавців, ухвалювати управлінські рішення в організації послуг
харчування; знання сучасної системи управління якістю і забезпечення конкурентоспроможності.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне
11.Зміст курсу: Тема 1. Характеристика ресторанних послуг та їх значення в
ринковому середовищі. Історія розвитку та сучасний стан ресторанної справи на Україні.
Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Шляхи удосконалення роботи
ресторанів.Загальні вимоги до послуг ресторанного господарства.Мережа закладів
ресторанного господарства та її розміщення. Понятійне визначення «сфера ресторанного
господарства», «послуга харчування». Класифікація послуг закладів ресторанного
господарства. Характеристика допоміжних послуг, що надаються клієнтам у ресторані.
Головні фактори, що впливають на підвищення культури обслуговування в підприємствах
ресторанного господарства. Тема 2. Класифікація закладів ресторанного господарства.
Нормативні документи Міждержавного стандарту з класифікації підприємств
ресторанного господарства. Класифікація
та
типи
підприємств
ресторанного
господарства. Характеристика видів підприємств, їх класів як сукупності відмінних
якостей послуг, рівня та умов обслуговування. Понятійне визначення «ресторан», «кафе»,
«бар».Тема 3.Планування меню і прейскурантів закладів ресторанногогосподарства.

Вимоги при складанні меню. Послідовність розміщення в меню фірмових страв, холодних
та гарячих закусок, перших, других та солодких страв, напоїв. Види меню: з вільним
вибором страв, циклічне, табльдот, бізнес-ланчу, континентального сніданку, бенкетів,
спеціальних видів обслуговування, меню-карта для пізньої вечері, карта для "VIP"
персон, карта десертів, комбінована карта меню.Зміст та оформлення прейскуранту,
послідовність розміщення у прейскуранті. Карта чаю, кави, напоїв та карта вин. Правила
їх складання. Тема 4.Планувальна організація технологічного процесу надання
ресторанних послуг. Особливості проектування послуг харчування. Типологія елементів
обслуговування. Методи і форми обслуговування гостей. Фактори, що формують високу
культуру праці. Правила надання послуг харчування. Підготовка приміщень
до
обслуговування споживачів. Санітарно – гігієнічна підготовка до обслуговування,
розміщення меблів. Порядок одержання та підготовка столової білизни, посуду,
приборів. Види
попереднього сервірування
столів
залежно
від
характеру
обслуговування.Тема 5.Характеристика та види основних приміщень на
підприємствах ресторанного господарства. Характеристика
приміщень
та їх
обладнання. Види приміщень для обслуговування споживачів. Види торгових
приміщень; вестибуль (з гардеробом), аванзал, торговельні та бенкетні зали, білизняна,
сервізна, приміщення для миття столового посуду їх характеристика, оснащення,
взаємозв'язок, організація роботи та вимоги до них. Сучасний інтер'єр торгівельних
приміщень. Характеристика оздоблювальних матеріалів. Вибір декоративно-художніх
засобів для оформлення інтер'єру, освітлення, колір, температурний режим зали та
вентиляція. Характеристика меблів торгових та бенкетних залів, норми оснащення, схеми
розміщення
меблів.Тема
6.Організація
виробництва
кулінарної
продукції.Характеристика основних типів підприємств масового харчування. Стадії
технологічного процесу виробництва кулінарної продукції.Поняття про технологічний
процес. Організація приймання і зберігання кулінарної
продукції. Організація
виробництва і продажі продукції. Організація тарного господарства.

Структура виробництва. Організація робочих місць.Управління якістю кулінарної
продукції. Тема 7.Організація сервісного обслуговування відвідувачів та гостей в
підприємствах ресторанного господарства.Комплексна характеристика методів і
форм обслуговування в закладах ресторанного господарства.Очікування гостей.
Резервування столиків.Зустріч гостей. Надання меню. Проведення переговорів щодо
вибору страв.Вказівки щодо успішного ведення
переговорів по
прийому
замовлення.Якість обслуговування. Виконання
замовлення
та
розрахунок
з
відвідувачами.Прибирання та заміна використаного посуду, приборів та білизни. Тема
8.Технологія циклу сервування тематичних столів. Основні етапи сервування стола.
Види столового посуду, приборів, білизни. Різновиди столових приборів.Форми складання
серветок.Підготовка посуду до сервування. Загальні правила до сервування столів.
Сервування стола до сніданку, обіду, вечері. Сервування столу за різною тематикою
проведення заходів.Сервування столу в українських традиціях. Сервуваннястолу в
народних традиціях. Варіанти складання серветок. Особливості сервування основних
видів банкетів, а саме з частковим, повним та комбінованих
обслуговуванням.
Сервуваннястолу в народних традиціях. Тема 9.Правила прийому та обслуговування
туристів в підприємствах ресторанного господарства. Основні способи подавання
страв та закусок. Правила подачі холодних страв та закусок. Правила подачі гарячих
закусок. Правила подачі перших гарячих та холодних страв. Правила подачі других
гарячих страв. Підготовка столу для подачі десертних страв. Правила подачі чаю, кави,
шоколаду та какао. Правила подавання аперитивів. Правила підбору та подачі напоїв
до страв. Правила подачі гарячих та холодних напоїв при груповому та індивідуальному
обслуговуванні.Тема 11.Особливості організації послуг харчування для іноземних
відвідувачів. Сучасний етикет і норми поведінки за столом.Організація обслуговування у
ресторанах
різного
типу.
Характеристика
різних
видів
сніданку:континентального,розширеного, англійського, американського, сніданку з
шампанським та пізнього сніданку. Організація обслуговування по типу "шведського
столу". Організація обслуговування в номерах готелів. Організація сучасних форм
обслуговування в готелях. Обслуговування учасників з'їздів, форумів, конгресів,
симпозіумів
в ресторанах готелів та конгрес чи конференц-залах чи палацах:
спеціалізовані буфети, різноманітні бари, розвізна та розносна продукція та інші.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: історія
розвитку ресторанної справи на Україні;сутність технологічних процесів виробництва
кулінарної продукції;
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, екзамен у VІІ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на
питання
змісту

теоретичного

на питання практичного
змісту

Низьки
й

Студент не усвідомлює змісту
питання, тому його відповідь
не
має
безпосереднього
відношення до поставленого
питання. Наявна відсутність

Обсяг
висвітлених
питань менше 50%.У
студента відсутня уява,
необхідна
для

уміння міркувати.

висвітлення питань.

Задові
льний

Відповіді на питання носять
фрагментарний
характер,
відтворення
знань
здійснюється
на
рівні
запам’ятовування.
Студент
поверхово володіє умінням
міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань у межах 50-70%.
Студент погано володіє
засобами
відтворення
властивостей предметів,
явищ, процесів.

Достат
ній

У відповідях на питання
допускаються
деякі
неточності
або помилки
непринципового
характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального
матеріалу і прагне логічно
розмірковувати при відповіді.

Обсяг
правильно
висвітлених
питань
більше 75%. Відповідь
містить
окремі
неточності і незначні
помилки.

Висок
ий

Студент
дає
повну
і
розгорнуту
відповідь
на
питання.
Його
відповідь
характеризуються логічністю
і послідовністю суджень, без
включення
випадкових
і
випадання істотних з них.

Обсяг
правильно
висвітлених
питань
дорівнює 100%. Кожне
висвітлене
питання
супро-воджується
ґрунтовним поясненням.

Сума
балів за
навчальну
діяльність

Оцінка за національною шкалою
Оцінка
ECTS

для
екзамену,
курсової роботи,
практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній:
добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний
(зможли-вістю
повторного складання)

не
зараховано
можливістю
повторного
складання

0-34

F

незадовільний ( з
обов’яз-ковим
повторним
вивчен-ням

не
зараховано
з
обов’язковим
повторнимвивченням
дисципліни

низький:
задовільно
з

дисципліни )
15.Мова викладання: українська

1.Код: ПП.І.15
2.Назва:ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання:
знання: теоретико-методологічні засади організації
підприємницької діяльності в туризмі; передумови підприємництва та елементи
підприємницького середовища;технологію створення власної справи; принципи та
особливості бізнес-планування підприємницької діяльності в туризмі; ризики
підприємницької діяльності; загальні засади антикризового управління підприємствами:
показники оцінки результативності діяльності туристичного підприємства; основні форми
і види реструктуризації підприємств; вміння аналізувати стан бізнес-середовища;
визначати переваги і недоліки різних організаційно-правових форм підприємництва;
проводити бізнес-діагностикупідприємства та визначати ймовірність банкрутства
підприємства;спілкуватися з партнерами, клієнтами, конкурентами; компетентності:
здатність враховувати аспекти корпоративної соціальної відповідальності при розробці і
реалізації стратегії організації; готовність брати участь у реалізації програми
організаційних змін, володіння методами ухвалення стратегічних, тактичних і
оперативних рішень в управлінні виробничою діяльністю організацій; здатність планувати
операційну (виробничу) діяльність організацій; готовність брати участь у впровадженні
технологічних і продуктових інновацій; знання сучасної системи управління якістю і
забезпечення конкурентоспроможності; уміння моделювати бізнес-процеси і знання
методів реорганізації бізнес-процесів; здатність розробляти бізнес-плани створення і
розвитку нових організацій (напрямів діяльності, продуктів);здатність оцінювати
економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності; уміння
використовувати нормативно-правові документи у своїй діяльності; уміння критично
оцінювати особисті переваги і недоліки.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне
11.Зміст курсу:Тема 1. Підприємництво як особливий вид діяльності.Сутність
підприємництва. Історія формування поняття «підприємництво». Відмінності між
підприємництвом та бізнесом. Роль підприємництва у суспільних відносинах. Цілі
підприємництва. Принципи та функції підприємницької діяльності. Особливості
здійснення підприємницької діяльності в туризмі.Тема 2. Типологія підприємництва..
Об'єкти підприємництва. Суб'єкти підприємництва. Сутність поняття «фізичної особи
підприємця». Зміст поняття «юридична особа». Обмеження у здійсненні підприємницької
діяльності. Поділ підприємств за формами власності. Класифікація підприємств за
провідним видом діяльності. Ідентифікація та класифікація суб'єктів господарювання
туристичної галузі.Тема 3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в
туризмі.Одноособові володіння. Сімейне підприємництво. Переваги та недоліки
партнерств. Види господарських товариств. Відмінні ознаки публічних і приватних

акціонерних товариств.Тема 4 Мале підприємництво в Україні.Мале підприємництво:
критерії виділення. Малі підприємства в країнах з розвиненою економікою. Роль малих
підприємств у ринковій економіці. Взаємозв'язок малого і великого бізнесу. Державна
підтримка малого підприємництва.Тема 5. Загальна характеристика державного
регулювання діяльності туристичних підприємств.Проблеми туристичного ринку, що
потребують державного регулювання. Напрями держаного регулювання туристичного
ринку. Органи державного регулювання підприємницької діяльності в туризмі. Механізми
державного регулювання підприємництва в туризмі. Інструменти державного
регулювання підприємництва. Туристична політика.Тема 6. Об'єднання підприємств в
Україні.Форми господарських об'єднань в туризмі. Договірні та статутні об'єднання.
Холдинги та фінансово-промислові групи. Міжнародна класифікація об'єднань
підприємств. Мотиви та засоби господарського об'єднання підприємств туризму.
Управління в об'єднаннях підприємств. Тема 7. Елементи управління підприємством
та їх взаємозв 'язок.
Процес організації управління та його складові. Принципи організації управління. Суть
діяльності організації. Взаємозв'язок елементів управління. Основи реструктуризації
управління. Реорганізація: етапи і методи.Тема 8. Організація керівництва на
підприємстві.Керівництво в організації. Взаємозв'язок керівництва та лідерства. Стилі
керівництва. Соціометрія як метод діагностики колективу. Сутність та класифікація
управлінських рішень. Процес розробки та умови прийняття управлінських рішень.
Методи управління та методи прийняття управлінських рішень. Організація роботи
керівника.Тема 9. Загальні засади антикризового управління туристичним
підприємством.Передумови виникнення кризових явищ. Життєвий цикл підприємства.
Симптоми виникнення кризових явищ. Типологія кризових ситуацій. Характеристика
кризи збуту. Фінансова криза на підприємстві. Криза управління персоналом. Основні
положення антикризового управління. Суб'єкти антикризового управління.Тема 10. Зміст
підприємницького ризику та шляхи його зниження.Сутність ризику. Суб'єктивні та
об'єктивні причини ризику. Функції ризику. Види підприємницьких ризиків у туризмі.
Способи оцінки підприємницьких ризиків. Методи оцінки ризику. Шляхи зниження
ризиків підприємницької діяльності в туризмі.Тема 11. Бізнес-діагностика,
туристичних підприємств.Умови застосування бізнес-діагностики. Види економічної
діагностики підприємств. Роль діагностики у прийнятті управлінських рішень. Основні
показники бізнес-діагностики. Ситуаційний аналіз у діяльності підприємств.Тема 12.
Реінжиніринг господарського розвитку підприємств.Сутнісна характеристика бізнеспроцесів. Процесний підхід в управлінні підприємством. Поняття реінжинірингу.
Принципи реінжинірингу. Етапи проведення реінжинірингу бізнес-процесів.Тема 13.
Реструктуризація та санація підприємств.
Суть і види реструктуризації. Еволюція підходів до проведення реорганізації. Види
реструктуризації. Процес і процедура реструктуризації. Оцінка ефективності
реструктуризації. Санація підприємств.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: правової
бази підприємництва; види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції,
лабораторні заняття, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль,
екзамен
у VІІ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

ПП1.16 Рекреалогія
1.Код: ПП.1.17
2.Назва:СИСТЕМИ ГОСТИННОСТІ В ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Романенко О.В.
9.Результати навчання: знання: вимоги послідовності здійснення збору, обробки, аналізу
і систематизації інформації готельних, ресторанних та розважальних послуг, узагальнення
вітчизняного і зарубіжного досвіду, методику розробки нормативів якості послуг на
підприємствах індустрії гостинності з урахуванням міжнародних стандартів, нормативноправові акти, які регламентують надання готельно-ресторанних та розважальних послуг,
процес організації виробництва з метою підвищення рівня комфорту тур підприємств,
особливості організації туро обслуговування; вміння: інтерпретувати попит потенційних
споживачів послуг гостинності, аналізувати нормативно-правові акти, які регламентують
надання готельно-ресторанних та розважальних послуг, складати перспективні програми
розвитку підприємств індустрії гостинності з метою подальшої апробації їх на тур ринку і
виявлення рівня відповідності запитам споживачів, проектувати послуги гостинності з
урахуванням інноваційних технологій та національних особливостей; компетентності:
здібність до розробки профілактики безпеки при наданні та отриманні послуг гостинності,
забезпечення безпеки гостів та співробітників готельно-ресторанних та розважальних
закладах, страхування і самострахування, готовність представляти результати досліджень
гостинності, інтерпретувати різні послуги, здатність проводити дослідження для
визначення кількості і якості тур послуг, проектування якості послуг гостинності,
упроваджувати наукові методи управління якістю послуг гостинності з врахуванням
інформаційних технологій та інновацій в діяльності готельно-ресторанної та розважальної
індустрії, організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості послуг
конкурентів, досліджувати реакцію споживачів на якість послуг гостинності, проводити
регулярну оцінку ступеня задоволеності готельно-ресторанними, та розважальними
послугами шляхом проведення соціологічних досліджень, моніторинг культури
обслуговування, здатність пояснити іноземцям умови використання послуг гостинності.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне.
11.Зміст курсу:Тема 1.Еволюція становлення підприємств готельно-ресторанної та
розважальної індустрії.Вплив давнього період на становлення суспільства. Таверни,
заїжджі двори, каретні готелі. Торговельний центр м. Києва. Гостинність в другій
половині XIX на початку XX ст. Зародження суперзіркових готелів, постоялих
дворів.Тема 2. Гостинність – як секретний елемент обслуговування.Закономірності
формування елегантності та вишуканості. Індустрія гостинності, початок ери
самообслуговування, нововведення в сфері гостинності в різні періоди діяльністю
фахівців даної галузі: Ч. Метелка, американський піонер. Тлумачний словник
Вебстера.Невідповідність до європейських стандартів.Тема 3. Класифікація засобів
розміщення.Критерії класифікації засобів розміщення: за місцем розташування, за
призначенням, за місткістю, поверховістю, комфортністю, за типом пропонованих послуг,
за цінами, за метою перебування. Х-ка європейської та індійської системи класифікації.
Концепція «курортного» та «туристичного готелю». Концепція ідеї – дії Елсворта
Статлера (США 1908 р.) як ведучої на ринку готельних послуг і сьогодні. Поняття: рівень
комфорту.Тема 4. Індустрія гостинності на українському туристичному

ринку.Тенденція розвитку підприємств готельно-ресторанного та розважального
господарства. Характер середовища гостинності. Визначення закладів розміщення.
Індустрія гостинності. Основні переваги закордонних готельно-ресторанних операторів на
українському ринку. Достовірність даних про гостинність в Україні.Діяльність готелю
«Люкс», курортного готелю, готелю високого класу, мотелю, готелю середнього рівня та
апарт-готелю, транзитного та відомчого готелю, готелю економічного класу.Тема 5.
Спеціалізація, диверсифікація, концеп-туалізація та екологізація готельних
послуг.Засіб розміщення за визначенням ВТО. Економічна сутність готельної діяльності.
Членство України у ЮНВТО. Моделі організації готельної справи. Основні та додаткові
готельно-ресторанні послуги.Входження на тур ринок нової технологічної концепції
«інтелектуальний готель». Спеціалізація, диверсифікація, концептуалізація та екологізація
готельних послуг. Готельні ланцюги. Асоціація готельних об'єднань і готелів міст
України.Тема 6. Нормативно-правові акти, які регламентують надання готельноресторанних та розважальних послуг.Міжнародна Готельна Асоціація. Рівень
комфорту. Основні нормативно-правові акти, які впливають на формування статичних та
динамічних показників комфорту. Міжнародна система стандартизації та сертифікації
послуг готелів. Договір на туристичне обслуговування. Концепцією Державної цільової
програми розвитку туризму.Тема 7. Організація туристичного обслуговування в
готельних закладах України.Поняття: тур бізнес, готельне господарство, готельна
справа, суб'єкт контролю, об’єкт контролю. Основна складова туристичної галузі держави.
Рівень обслуговування у сучасному готельних закладах. Організація контролю
туристичного обслуговування. Тема 8.Особливості організації туристичного
обслуговування в ресторанних закладах України.Зовнішній вигляд, обслуговуючий
персонал, кваліфікація, культура поведінки, медичні вимоги, уніформа. Вимоги до етикету
мовного спілкування при обслуговуванні туристів, невербальні засоби комунікації. Роль
вивчення культури виробництва послуг гостинності, культури праці і особистої культури.
Тема 9. Особливості організації туристичного обслуговування в закладах розваг
України.Забезпечення безпеки гостів та співробітників. Собівартість послуг, ціна та
ціноутворення в закладах розваг, характеристику закладу. Шляхи поліпшення
забезпеченості матеріальними ресурсами, організація обігових коштів розважального
комплексу, висвітлити вимоги до закладу ігрового призначення та для відпочинку.
Послуги гостинності: компоненти, структура, взаємозв’язок, модель і концепції
гостинності. Тема 10. Особливості організації туристичного обслуговування в
готельному бізнесі. Характеристика організаційної культури як досвід Ру і Холенд, (1989
p): «вірування та переконання, які мають місце в фірмі і які визначають напрям
ефективної реалізації її інтересів, правила поведінки членів організації та ставлення до
них».Забезпечення комфортності. Інформаційна система як модель ведення бізнесу.Типи
обслуговування в готельному бізнесі. Інтегровані послуги гостинності: «гарні», «все
включено», «ультра все включено».Тема 11. Особливості організації туристичного
обслуговування в ресторанному та розважальному бізнесі.Характеристика діяльності як
досвід Лауреата Нобелівської премії Мілтон Фрідмен: «істинна роль бізнесу полягає у
використанні його енергії і ресурсів у діяльності, яка спрямована на збільшення прибутку
за умови, що він дотримується правил гри, бере участь у відкритій конкурентній боротьбі
без шахрайства й обману». Тема 12. Особливості національних систем гостинності в
діяльності оригінальних готелів у світі.Оригінальність, новизна та перспективність
проекту, оригінальність авторського підходу. Інклюзив-тур. Загадковий та феєричний світ
карпатських гір.Комплексна цільова програма розвитку оригінальних готелів «Під водою,
«На дереві», «На діючому вулкані», «У льоді» та ін.Сутність гостинності оригінальних
готелів.Забезпечення якості послуг гостинності.Тема 13. Особливості національних
систем гостинності в діяльності оригінальних ресторанів у світі.Оригінальність,
новизна та перспективність проекту, оригінальність авторського підходу. Інклюзив-тур.
Загадковий та феєричний Львівський колорит ресторанних закладів.Комплексна цільова

програма розвитку оригінальних ресторанів «У сольовій шахті», «У вугільній шахті», «На
найвищій вежі будівельного крану», «У космосі» та ін. Сутність гостинності оригінальних
ресторанів. Забезпечення якості послуг гостинності.Тема 14. Особливості національних
систем гостинності в діяльності оригінальних закладів розваг у світі.Оригінальність,
новизна та перспективність проекту, оригінальність авторського підходу. Інклюзив-тур.
Загадковий та феєричний танцювальний пол. Танцювальний майданчик з виробленням
електроенергії.Комплексна цільова програма розвитку оригінальних закладів розваг
«Боулінг на території Чорнобилю», «Туристські естафети в парку «Перемоги»», «Ігрові
автомати у Верховній Раді» та ін.Сутність гостинності оригінальних закладів розваг.
Забезпечення якості послуг гостинності.
12. Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси /засоби: 13.
Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, тест-контроль,
лабораторні заняття, консультування, робота в ініціативних групах, науково-пошукова,
індивідуальна та самостійна робота.Участь в конференціях.
14. Форми та критерії оцінювання: Вхідний, поточний контроль та оцінювання
виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт,
виконання творчих індивідуальних завдань, самостійної роботи.Підсумковий контроль,
екзамен у VІ семестрі. Шкала оцінювання: національна та ECTS.
Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент
не
усвідомлює
зміст
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді
на
питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю
і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене
питання
супроводжується ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за
Оцінка
навчальну
діяльність ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

для екзамену

добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

Незадовільний
(з не задовільно з можливістю
можливістю
повторного повторного складання
складання)

0-34

F

Незадовільний
(з не задовільно з обов’язковим
обов’язковим
повторним повторним вивченням дисципліни
вивченням дисципліни )

низький: задовільно

15. Мова викладання: українська

1.Код:ПП1.18
2.Назва:ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9.Результати навчання: знання: нормативно-правових аспектів страхування; сутність
страхування та його роль в економіці; терміни та поняття страхування; вміння:розкрити
сутність окремих видів страхування та специфіка здійснення їх у сфері туризму;
аналізувати основні напрямки розвитку, національного страхового ринку в Україні;
використовувати методи страхування; компетентності: володіння знаннями основ
страхування в сучасних умовах; базові уявлення про страхові ризики та їхню оцінку;
здатність застосовувати на практиці знання з організації програми страхування туристів,
особистого та майнового страхування.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Предмет, об’єкт та суб’єкти страхування.Визначення
страхування, його функції. Призначення страхування. Основні способи страхування.
Взаємне страхування. Страховики. Страхувальники. Принципи класифікації страхування в
туристичній сфері. Обов'язкове та добровільне страхування. Закон України "Про
страхування". Різновидності страхування в туризмі. Структура страхових відносин.Тема
2. Ринок страхового обслуговування туристів. Поняття страхового ринку. Основні
елементи страхового ринку. Страхові компанії. Види страхових послуг. Основні принципи

існування страхового ринку. Державні страхові компанії. Комерційні страхові компанії.
Діяльність страхових брокерів та страхових агентів. Елементи зовнішнього середовища
страхового ринку. Ризики настання негативних явищ в туристичній сфері. Страховий
поліс. Типові страхові договори. Можливість страхування через Інтернет. Розвиток
страхової галузі в Україні та інших країнах. Тема 3. Ризики зовнішнього та
внутрішнього ринкового середовища. Поняття страхового ризику. Види ризиків
зовнішнього середовища та внутрішнього ринкового середовища. Проблеми пов’язані із
фінансовими та підприємницькими ризиками. Система туристичного обслуговування.
Попередження ризиків. Порядок ознайомлення в туристів з ризиками по кожній із послуг
та заходами щодо попередження самих ризиків.
Система управління ризиками.
Менеджмент ризику. Система контролю ризику в менеджменті. Оцінювання ризиків та
скорочення їх кількості. Тема 4. Форми організації страхової діяльності страхових
підприємств. Форми страхової діяльності. Страхове акціонерне товариство. Порядок та
етапи створення страхових компаній. Права органу нагляду за страховою діяльністю.
Напрямки реорганізації страхових компаній. Властивості страхових послуг. Додаткові
послуги, які надають страховики. Стадії реалізації страхового договору. Страховий фонд.
Джерела доходів страховиків. Ліцензування страхових операцій страховиків. Тема 5.
Особисте страхування. Поняття особистого страхування. Підгалузі особистого
страхування. Змішане страхування життя. Строки страхування. Порядок визначення
страхової суми та її виплат. Медичне страхування. Пенсійне страхування. Особливості
страхування туристів. Нещасні випадки із застрахованою особою. Страхування нещасних
випадків на транспорті. Ліміт відповідальності страховика у випадку катастрофи. Тема 6.
Страхування майна.Майнове страхування та його класифікація. Комбіноване та
комплексне страхування. Характеристика ризиків при майновому страхуванні.
Страхування від вогню. Визначення збитків страховою компанією. Знижки і пільги по
страхових тарифах. Порядок перевірки стану застрахованого майна. Не вогневі ризики.
Інші види майнових ризиків. Страхування електронного обладнання. Страхування
відновлення комп’ютерної бази даних. Безпретензійний період у договорі
страхування.Тема 7. Страхування
відповідальності
страхувальника. Поняття
страхування відповідальності, як окремої сфери страхування. Система соціального
страхування. Обов’язки перевізника і відправника. Шкода завдана нервовим почуттям.
Поняття персонального збитку. Зелена Картка. Синя Картка. Відповідальність суб’єктів
туристичної діяльності. Страхування відповідальності готельного комплексу. Вплив
надзвичайних обставин на відповідальність страховика. Страхова відповідальність готелів
в Україні та Європі. Відповідальність ресторанів. Тема 8. Перестрахування
і
співстрахування. Сутність перестрахування. Історія його виникнення. Ресторація.
Співстрахування. Перерозподіл ризиків у сфері туризму. Порядок укладання договору в
перестрахуванні. Робота перестрахувальних товариств. Операції з перестрахування.
Поняття портфеля
страховика.
Непропорційність
перестрахування.
Інтереси
перестраховика. Механізм дії співстрахування в сучасних умовах.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняосновних елементів структури страхового бізнесу.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у VІ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента

Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

П. Вибіркова частина
СВ Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
1.Код:СВ.01
2.Назва: ОРГАНІЗАЦІЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий ВНЗ
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Цвігун В.М.
9.Результати навчання:
знання:договірних відносин та партнерських зв' язків в
туристичному бізнесі; особливостей розвитку спеціалізоіваного туризму; оподаткіання
туристичної діяльності; бізнес-планування в сфері туризму; основ формування ринку
туристичних послуг; вміння: визначати можливості зарубіжних партнерів щодо розробки
турів; укладати угоди із зарубіжними споживачами; упроваджувати раціональні прийоми
бронювання туристичних послуг за дпомогою інформаційних технологій;виявляти та
реєструвати пртензії, скарги, рекламації зі сторони споживачів туристських послуг; брати
участь в укладанні угод із зарубіжними партнерами та забезпечувати їх реалізацію на
підставі існуючих вимог міжнародного і договірного прапва; співпрацювати з фінансовокредитними установами, страховими компаніями, консульствоами і представництвами в
межах посадових обов'язків, використовуючи регламентуючі докуменити на засадах
договірного права; компетентності:здатність
обробляти та інтерпретувати з
використанням базовиї знань математики та інформатики дані, необхідні для здійснення
проектної діяльності в туризмі; здатність знаходити і використовувати різні джерпела
інформації за проектом туристичного продукту; готовність до розробки туристичного
продукту на основі сучасних технологій; здатність до реаплізації туристичного продукту з
використанням інформаційних і комунікативних технорлогій; здатність до роботи у
трудових колективахї підприємст туристичної індустрії; здатність використовувати
нормативні документи з якості, стандартизації та сертифікації у туристичній індустрії.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1. Принципи організації діяльності туристичних підприємств.
Стратегічна
туристична
діяльність,
підготовка
цільових
документів,
збір
інформації.моніторингт результатів діяльності. Класифікація
видів туристичної та
екскурсійної
діяльності. Турагентська і туроператорська діялоність, експедиційна
діяльність, екскурсійна робота. Інфраструктура туристичної індустрії як база
бслуговування
туристів.розміщення,
харчування,
екскурсійне
обслуговування,
тнранспортні, побутові, спортивно-оздоровчі та інші послуги. Оргапнізація транспортних
подорожей та перевезень. Тема 2. Договірні відносини та партнерські зв'язки у
туристичному бізнесі. Установчий та підтриємницький договори, письмові угоди з
постачальниками і підрядниками. Види договорів в туризмиі та порядок їхоформлення.

Договір на туристичне обслуговувагння. Ваучер як основний туристичних документ.
Прапвила оформленння туристичних ваучерів. Оформлення документів туристичної
группи. Порядок та послудовеність оформлення документів індивідуальних туристів.
Тема 3. Програмне забезпечнння організації туристичних подорожей. Розробка і
впровадженнянових туристичних маршрут ів. Вибір географії подорожей туристичним
підприємством. Принципи туристичного районування. Оснвоні таксономічні одиниці:
турцентр, туркомплекс, курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших
курортів світу та Укераїни. Туристична освоєність України.Тема 4. Умови здійснення
туристичних подорожей. Поняття та основні види туристичних формальностей.
Світова та націоональна нормативно- законодавча база виконання туристичних
формальностей. Перелік основних нормативних документів, які забезпечують спрощення
туристичних формальностей. Безпека туристичних подорожей.Правила поведінки на
транспорті. Основні умови забезпечення безпеки на транспорті. Правила поведінки
туристів в разі надзвичайних ситуацій. Основні правила і обов'язки туристів. Порядок
відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного виконання туристичного
обслуговування. Види страхування в туризхмі.
Тема 5. Особливості розвитку
спеціалізованого туризму. Спеціалізовані види туризму та особливості їх організації.
Організація спортивнно-оздоровчого, екологічного,
круїзного,
екстремального.
екзотичного, комерційного, екологічного
та інших видів спеціалізованого
туризму.Особливості організації окремих видів туризму. Виділення сегментів
спеціалізованого туризму. Тема 6. Організація туристичного обслуговування, його
контроль та розхрахунки. Туристичне обслуговування місцевого населення, узбережне
обслуговування, інклюзійні тури, таймшер. Процеси організації, обліку та контроллю
туристичного обслуговування. Види та форми розрахунків за туробслуговування.
Взапємозалік та бартерні відносини в туризмі. Тема 7. Виробничо-технічний потенціал
підприємства сфери послуг. Ресурсне забезпечення, виробнича база підприємств сфери
туризму. Персонал підприємства.Основний1 і оборотний капітал. Оснвоні і оборотні
фонди. Амортизапція основних фондів. Виробнича база: засоби розміщення, заклади
харчування, транспортні засоби, програмне забезпечення туризму. Тема 8. Організація
послуг розміщення. Готельне забезпечення. Послуги розміщення, їх класифікація.
Міжнародні готельні ланцюги.Характерні особливості готельних послуг. Якісить
обслуговування туристів у готелях. Чинники формування якості. Фактори впливу на
якість осбулговування. Тема 9. Організація осблуговування в закладах харсчування.
Сутність та економічне занчення ресторанного господарства. Організація харчування
туристиів. Храктеристика закладів ресторанного господарства при готелі. Організація
сніданку. Організація прсикорених видів харчування. Особливості обслуговування в
номерах готелю. Особливості функціонування міні-бару. Організація обслуговування
іноземних туристів у закладах ресторанного господарства. Розрахунок ціни
хза
харчування. Тема 10. Оподаткування туристичної діяльності. Загальні принципи та
види оподатикування туристичної діяльності. Особливості обліку податку на додану
вартість. Облік податку на прибуток. Спролщена система оподаткування та зваітності.
Механізм обчислення та ставка ПДВ для виїзного туризму.Загальні правила для
венутрішнього і в' їзного туризму. Податковий та бухгалтерський облік послуг з
внутрішнього туризму у тероператора. Тема 11. Стратегія економічного розвитку
субєктів туристичної індустрії. Форми фінансової діяльності туристичного
підприємства. Класифікація витрат підприємства. Основний фінансовий результат
діяльності підприємства. Поняття витрат.Очікуваніф витрати. Категорія уявних
витарт.Граничні витрати. Тема 12. Бізнес- планування в сфері туризму. Види планування

на підприємстві. Стратегія розвитку підприємства сфери послуг. Поняття і сутність
бізнес- плдану. Цілі розробки бізгнес- плану. Структура бізнес –плану туристичного
підприємства.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: знання
інфраструктури туристичної індустрії як бази обслуговування туристів.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, екзамен у VП семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS
90-100

A

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики
високий:відмінно

для заліку

достатній: добре

зараховано

80-89

B

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код:СВ.02
2.Назва:КРАЄЗНАВСТВО
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий ВНЗ
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В.
9.Результати навчання:
знання: регіональні особливості традиційно-культурної
спадщини українського народу;основи планування шкільної (позашкільної) краєзнавчотуристичної роботи;правила
організації туристських походів з учнівською
молоддю;організаційно-методичні основи експедиційно-краєзнавчої роботи з учнівською
молоддю;організаційно-методичні засади краєзнавчого вивчення
території;основи
шкільного музеєзнавства;навчально-методичні основи шкільної навчально-краєзнавчої
роботи; вміння: розробляти та організовувати краєзнавчі заходи;складати комплексну
програму вивчення свого краю; оволодівати знаннями, уміннями та навичками з
спортивного туризму; організовувати і проводити туристські походи і зльоти;здійснювати
комплексне вивчення свого краю; збирати, систематизувати зібрані матеріали;
компетентності:володіти організаційно-методичними основами шкільної туристськокраєзнавчої роботи; здатність планувати шкільну (позашкільну) краєзнавчо-туристичну
роботу;здатність організовувати з учнями краєзнавче вивчення території; здатність
організовувати створення шкільного краєзнавчого музею; здатність організовувати з
учнями підсумкові краєзнавчо-туристичні заходи;розробляти зміст та методику
використання краєзнавчих матеріалів та унаочнень;здатність використовувати зібрані
краєзнавчі матеріали у навчально-виховному процесі; здатність організовувати тематичну
експедиційно-краєзнавчу роботу та підводити її підсумки.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Формування української народності і нації.
Перші сліди
перебування людини на сучасній території України. Особливості ранньої етнічної історії
українців. Характер формування української народності. Запорізька Січ – світовий
історичний феномен. Боротьба за збереження національної свідомості українців у ХІХ ст.

Утворення УНР і період коренізації. Сучасний процес українського державотворення.
Тема 2. Духовний світ українства.Громадський побут і звичаєвість. Сім»я і родинна
обрядовість. Усна народна творчість. Народне образотворче мистецтво. Народні знання,
світоглядні уявлення, вірування, мораль. Культура традиційна і сучасна.Тема 3. Основи
матеріальної культури українців. Основні галузі господарства і допоміжні види
господарської діяльності. Домашні промисли і ремесла. Транспорт і засоби пересування.
Поселення та житло. Народний одяг. Іжа та харчування. Тема 4. Регіональні відміни
території України.
Формування історичних регіонів України. Етнографічне
районування території України. Етнографічні групи населення. Етносоціальна структура
України . Сучасні історико-географічні краї України. Тема 5. Історико-типологічні
аспекти українського краєзнавства. Національно-державотворча ідея як чинник
розвитку українського краєзнавств. Особливості формування регіонального типу
культури і освіти.. Краєзнавство як засіб виховання культури міжетнічного
та
регіонального
спілкування.
Географічне
краєзнавство
як
метод
вивчення
просторовихвідмінностей території України. Становлення змісту та методики
краєзнавчого навчання та виховання.
Шкільне краєзнавство. Тема 10. Вивчення і
охорона природи.Природно-територіальний комплекс і його компоненти. Основні етапи
фізико-географічних досліджень Організація краєзнавчої стежки. Вивчення природних
комплексів в процесі шкільних екскурсій. Використання краєзнавчих матеріалів у
шкільному курсі географії.Тема 11. Вивчення господарства краю. Напрями вивчення
господарства краю. Територіальна організація виробництва. Основні джерела та методи
вивчення підприємства. Організація навчальних екскурсій на виробництво. Використання
зібраних матеріалів у шкільному навчально-виховному процесі.Тема 12. Вивчення
історії краю. Організація шкільної роботи по вивченню історії свого краю. Рух
учнівської молоді «Моя земля- земля моїх батьків», «Моя Батьківщина –Україна».Основні
шляхи та методика збирання краєзнавчого матеріалу з історії краю.Аналіз історичних
джерел. Вивчення мемуарних спогадів. Листування з цікавими людьми. Підготовка
повідомлень про цікаві події в своєму краї.Тема 13. Шкільне музеєзнавство. Краєзнавчий
музей: його значення та завдання, основні напрями музейної роботи. Завдання та методи
комплектування (тематичне, систематичне, комплексний метод). Форми і методи обліку
та основні правила і прийоми зберігання музейних предметів. Експозиційна справа.
Основні етапи розробки краєзнавчої експозиції. Підготовка і проведення екскурсій у
шкільному музеї.Тема 14. Програмно-навчальне краєзнавство.Тематичне планування по
здійсненню краєзнавчого принципу у навчанні. Вибір типу уроку та розробка його
структури з використанням краєзнавчого матеріалу. Використання краєзнавчого матеріалу
на уроках. Навчальні програмніекскурсії. Організація позакласних краєзнавчих заходів.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: розкривати
механізм появи і розвитку основних явищ матеріальної і духовної культури українців.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у VІ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

СВ.03Основи педагогіки та психології
СВ.04Медична допомога та загальна санітарія та гігієна у туризмі
СВ.05 Іноземна мова (друга)
1.Код:СВ.02
2.Назва:КУРСОВА РОБОТА
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 1
8.Прізвище наукового керівника: викладачі кафедри туоризму
9. Результати навчання: знання:основи процесу наукового пізнання; логіку та загальну
схему наукового пошуку; вимоги до написання і оформлення курсової кої роботи;
вміння: стимулювати особистісні
якості (цілеспрямованість, наполегливість,
відповідальність тощо); планувати і вирішувати пошуково-дослідницькі завдання при
підготовці курсової роботи; компетентності:здатність удосконалювати та розвивати
свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень;здатність до збору та опрацювання
статистичних даних; здатність логічно і грамотно викладати інформацію та результати
власного наукового пошуку.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне.
11.Зміст підготовки:
Виконання основних структурних елементіва науково-пошукового дослідження:Тема
наукового пошуку- відображає основний зміст (проблему або питання) пошуководослідницької роботи і визначається її кінцевим результатом. Мета наукового пошукувказує на шлях досягнення кінцевого результату. Завдання наукового пошуку - витікають
із вивчення ступеня вивченості обєкта під кутом зору поставленої мети і тих питань,
вирішення яких необхідно для її досягнення.Програма пошуку – представляє собою
укрупнений план дослідження, який показує його логічну послідовність. Кожний пункт
програми відображає зміст дослідження.Методика дослідження - показує як (яким
чином, шляхом, методом, способом або прийомом) слід виконувати рішення заваднь в
кожному
пункті його програми.Дослідження - на основі аналітичного
(експериментального) дослідження, встановлення загальних та виявлення індивідуальних
характеристик (параметрів) досліджуваного обєкта (процесу, явища) тощо.
Систематизація і обробка даних. Результати дослідження – містять узагальнення
одержаних результатів дослідження, основних закономірностей явищ, що вивчаються.
Висновки і рекомендації - висновки включають основні результати проведеного
дослідження. Рекомендації показують шляхи, методи і форми практичного використання
результатів.
12.Рекомендоване або обов'язкове
вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:
рекомендовано значну частину матеріалів отримати у процесі проходження виробничої
практики.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: практичні заняття,
консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.

14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання
окремихетапів підготовки курсової роботи. Шкала оцінювання: національна та ECTS.
Критерії оцінювання. Оцінювання науково-дослідної роботи здійснюється за такими
критеріями:Науковий апарат дослідження ( актуальність роботи; мета дослідження;
об’єкт і предмет дослідження; завдання дослідження).
Системність і повнота
дослідження ( огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми; використані методи
та одержані результати; експериментальна база та особиста участь; висновки на різних
етапах дослідження).Новизна одержаних результатів і практичне значення роботи.
Висновок про завершеністьроботи, її дослідницький характер, самостійність.Вимоги до
змісту і оформлення роботи ( структурованість роботи;логічність і грамотність
викладу; наявність посилань і літературних джерел,правильність їх оформлення).
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS
90-100

A

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики
високий:відмінно

для заліку

80-89

B

достатній: добре

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська.
ВВ Дисципліни вільного вибору студента
ВВ.1Додаткова спеціалізація «Міжнародний туризм»
1.Код:ВВ.1.01
2.Назва: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановленихкредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: Головко В.В.
9.Результати навчання: знання: змісту предмета та об’єкта вивчення курсу, теоретикометодологічну базу дослідження, понятійно-термінологічний апарат дисципліни;
історичні етапи розвитку світового туризму; основні тенденції та пріоритетні напрями
розвитку міжнародного туризму на сучасному етапі; вміння:розкрити витоки туризму в
історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мотиви, завдання та
соціокультурні наслідки; розглядати історію подорожей і туризму в зв’язку з певним
типом культури, виявити особливості їх мотивації; досліджувати зміни в географії
подорожей і туризму в різні періоди історії; здійснювати збір, обробку, аналіз і
систематизацію інформації щодо традицій гостинності народів світу; виявляти об’єктивні
передумови становлення організованого туризму та аналізувати тенденції його розвитку;
оцінювати місце туризму на різних етапах розвитку суспільства; складати перспективні
програми розвитку туризму на основі аналізу його сучасного стану та тенденцій;
компетентності: здатність працювати з різноманітними джерелами, статистичними,
картографічними та інформаційними матеріалами, які спрямовують виробленню умінь
практичного застосування здобутих знань у професійній та інших видах діяльності при
вивченні історії туризму, його розвитку в різні періоди часу в країнах близького та
далекого зарубіжжя.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1.Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві.
Мета і завдання історії світового туризму.Предмет історії туризму. Визначення, мета,
завдання курсу. Становлення, суть, між предметні зв’язки та значення дисципліни.
Основні терміни і поняття: міграція, мандрівництво, подорож, туризм, гостинність.
Основні методи збирання та аналізу інформації в історії туризму. Тема 2 .Основні

чинники виникнення та розвитку подорожей і туризму. Історичні етапи розвитку
світового туризму.Основні групи чинників виникнення туризму. Головні підходи до
періодизації історії світового туризму. Історичні етапи розвитку світового туризму.
Суспільні функції туризму. Значення туризму для історії людства. Зв’язок історії туризму
з іншими науками. Тема 3. Основні етапи розвитку світового туризму. Подорожі у
Стародавньому світі (V- І половина XІ ст.).Цілі та особливості міграцій первісних людей.
Передумови виникнення і розвитку мандрівок. Стародавній світ з соціально-економічної
точки зору. Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому світі. Основні
мотиви подорожей людини в ті часи. Сутність та значення військових завойовницьких
походів для подальшого розвитку подорожей, поширенню знань та культурного обміну.
Мандрівки на Давньому Сході як складова способу життя. Перші морські (військові та
торгівельні) експедиції та їх цілі і значення для поглиблення культурного обміну.
Розвиток мореплавства у стародавній Фінікії. Подорожі стародавніх греків та римлян.
Розвиток інфраструктури для подорожуючих і традиції гостинності у стародавньому світі.
Зародження картографії у стародавньому Китаї. Специфіка організації та здійснення
подорожей в стародавніх Китаї та Індії: релігійно-місіонерські подорожі, формування
торгівельних шляхів, імператорські поїздки тощо. Формування транспортної
інфраструктури. Перші об’єкти туристської інфраструктури. Тема 4. Подорожі в епоху
Середньовіччя (XV- XV І ст..)Соціально-економічна характеристика розвитку і види
подорожей в епоху Середньовіччя. Розвиток мореплавства в Арабському світі. Подорожі
вікінгів. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епоху Середньовіччя. Традиції
гостинності. Паломництво як культурний феномен. Місіонерські подорожі. Єрусалим –
центр паломництва. Хрестові походи, їх причини, значення та соціокультурні наслідки.
Визначні мандрівники Середньовіччя. Арабські мандрівники і паломники. Удосконалення
будівництва доріг та транспортних засобів у середньовічній Європі. Розвиток
освітянських подорожей: перші університети. Торговельні подорожі купців.
Характеристика подорожей на території Київської Русі. Подорож княгині Ольги до
Візантії. Перші вітчизняні мандрівники-паломники. Загальні риси подорожей в епоху
Середньовіччя. Традиції гостинності.Тема 5. Розвиток подорожей в епоху Великих
географічних відкриттів (XV- XVІ ст.). Соціально-економічна характеристика та
чинники розвитку подорожей в епоху Відродження. Розвиток мореплавства та Великі
географічні відкриття. Нові складові у сфері гостинності у XV-XVІстоліттях. Епоха
Великих географічних відкриттів (XV-XVII ст.). Відкриття і колонізація нових земель в
Центральній і Південній Америці. Дослідницькі експедиції в Америці, Африці, Азії.
Підкорення Сибіру. Морські торгівельні та колонізаційно-завойовницькі експедиції. Їх
сутність та значення для створення передумов подальшого розвитку туризму. Формування
туристичної інфраструктури та системи гостинності
у XV-XVІстоліттях.Тема
6.Географічні відкриття російських мандрівників (XVIІ – XIX ст.). Соціальноекономічні та політичні чинники розвитку туристично-екскурсійної справи в Російської
імперії. Картографія, художня література та видання путівників як чинники розвитку
туризму. Створення та розвиток туристичної інфраструктури. Основні види туризму в
Російській імперії. Туристичний бізнес в Росії наприкінці ХVIІ – на початку ХІХ ст.
Соціально-економічні та політичні чинники розвитку туристично-екскурсійної справи в
Російської імперії. Особливості формування туристичної інфраструктури та системи
гостинності.Тема 7.Історія туризму і подорожей у світі в XVIІ – ХХІ ст.Основні
чинники появи туризму в епоху Просвітництва. Подорожі та географічні відкриття в
XVII-XVIIІ ст. Поява туризму та розвиток системи гостинності в XVII- XVIIІ ст. Основні
види та значення подорожей в епоху Просвітництва. Транспортна революція, як фактор

підвищення рівня доступності туристських об’єктів. Зміни в мотивації та основні види
туризму в епоху Просвітництва. Продовження дослідницьких експедицій, формування
інтересу та мотивації щодо здійснення подорожей у XIX ст. Перше сходження на
Монблан, його наслідки для подальшого розвитку туризму. Зародження туристського
гірського руху, як основи соціально орієнтованого самодіяльного туризму. Зародження
туроператорської справи: характеристика поїздки, що була організована Томасом Куком.
Перші туристські фірми та організації. Дорожні путівники. Формування міжнародних
туристських центрів (Франція, Швейцарія, Італія).Тема 8.Розвиток туризму в світі у
кінці XIX - ХХІ ст.Основні чинники та напрямки розвитку туризму і системи гостинності
у світі в кінці XIX-ХХ ст. Туристична діяльність Томаса Кука. Створення туристичних
об’єднань і міжнародних організацій. Основні особливості розвитку радянського туризму.
Особливості світової туристичної індустрії.Створення та основна діяльність міжнародних
туристичних організацій у другій половині ХХ ст.Формування транспортної
інфраструктури: водний, залізничний, автомобільний та повітряний транспорт. Розвиток
готельного господарства та ресторанних закладів. Поява та особливості функціонування
готельних мереж. Формування основних туристських центрів у першій половині ХХ ст.
Поява нових туристських напрямів у післявоєнний період, вивчення досвіду розвитку
туристської галузі таких країн (Франції, Іспанії, Греції, Португалії тощо). Загальні
тенденції розвитку туризму у другій половині ХХ ст. Науковий підхід до вивчення
проблем розвитку туризму. Міжнародні туристські організації, їх функції та особливості
діяльності. Створення ВТО, принципи діяльності організації, основні документи та
напрями роботи.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: динаміки
розвитку подорожей, їх мотиви, завдання та соціокультурні наслідки.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІІІ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
на питання теоретичного змісту
на питання практичного змісту
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1.Код:ВВ.1.02
2.Назва:ГЕОГРАФІЯ ТНК В ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий):вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій):другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент:4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС:4
8.Прізвище лектора:Головко В.В.
9.Результати навчання:знання:
перспективних напрямів розвитку світового
туристичного ринку, які формуються під впливом сучасних тенденцій транснаціоналізації
світового господарства; вміння:визначати основні типи транснаціональних корпорацій
(ТНК), що діють на світовому туристичному ринку; аналізувати масштаби та особливості
діяльності туристичних ТНК; визначати особливості перебігу процесів транснаціоналізації
на світовому туристичному ринку; здатність до самостійного пошуку і вивчення методів
дослідження;
здатність
самостійно
здобувати
і
використовувати
нову
інформацію,визначати перспективні напрямки розвитку світового ринку туристичних
послуг.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Значення ТНК у світовому господарстві та їх економічна
сутність.Значення та місце ТНК у світовому господарстві. Міжнаціональні та
транснаціональні корпорації. Біхевіористичний підхід та типи корпоративно-орієнтованих
ТНК. Кількісні та якісні параметри ТНК. Тема 2 .Класифікація ТНК за організаційно-

економічними формами.Підстави класифікації ТНК. Характеристика основних форм
ТНК: картель, синдикат, пул, трест, концерн, консорціум, транснаціональний стратегічний
альянс (ТСА). Консорціум туристичних міст (на прикладі Словаччини). Регіональна
структура ТНК.Тема 3 . Географічний аналіз ТНК.Сутність та важливість географічного
аспекту та аналізу процесу транснаціоналізації в світовому господарстві. Географічний
розподіл та ринкова капіталізація 500 найбільших ТНК світу. Географічний розподіл 100
найбільших ТНК світу. Найбільші ТНК Європи за галузями та країнами. Найбільші ТНК
Латинської Америки за галузями та країнами.Тема 4. Географічні особливості процесів
інтернаціоналізації та транснаціоналізації в міжнародному туризмі.Сутність ТНК у
туризмі та форми їх існування. Теорії, що пояснюють феномен ТНК у туризмі: теорія
відмінності норм прибутку та відсоткових ставок, еклектична теорія Даннінга, теорія
життєвого циклу продукту. Чинники та особливості процесів транснаціоналізації в
туризмі. Чинники та особливості географії ТНК у туризмі.Тема 2. Географічні
особливості процесів транснаціоналізації
в сфері гостинності.Інтегровані готельні
ланцюги як ТНК у сфері гостинності. Стратегії готельних ТНК. Франчайзинг як основа
формування американських готельних ланцюгів. Класична та новітня моделі
франчайзингу. Моделі організації та діяльності в світовій готельній індустрії:
американська, європейська, азійська. Готельні консорціуми.Тема 3.Вплив ТНК у сфері
туризму та гостинності на національну економіку.Вплив ТНК на економіку
приймаючих країн. Контроль ТНК структури туристичного ринку, розвитку індустрії
туризму та окремих її секторів у приймаючій країні. Витік доходів від міжнародного
туризму за кордон. Вплив ТНК на економіку країни базування. Збільшення доходу на
інвестований капітал у вітчизняній індустрії туризму. Отримання монополістичних вигод
на ринку країни базування.Тема 4. Географічний прояв процесів глобалізації у світовому
туризмі.Глобальні союзи в міжнародному туризмі. Глобальні системи бронювання
туристичних продуктів (ГСБТП): Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan та інші. Стратегічні
альянси в міжнародному туризмі. Стратегічні альянси авіакомпаній.Тема 5. Сучасні
особливості географії ТНК у туризмі та гостинності. Туристична «імперія» Т.
Кука.Сучасні особливості географії ТНК у туризмі та гостинності. Своєрідність
туристичного продукту як основа географії процесів транснаціоналізації в туризмі.
Вертикальна та горизонтальна інтеграція як основа формування ТНК у туризмі та
гостинності. Географічна концентрація штаб-квартир туристично-готельних та
ресторанних ТНК у країнах «Тріади» (Західна Європа, США, Японія). Туристична
компанія «Томас Кук та син» - перша ТНК в історії туризму. Т. Кук як засновник та
перший організатор туристичного бізнесу. Туристична компанія Т. Кука як
першовідкривач залізничного, пізнавального, замкового, міжнародного, ділового,
релігійного, круїзного видів туризму. Туристично-бізнесова стратегія Т. Кука як
інноваційна діяльність в туризмі.Тема 6.Туристичні ТНК у країнах ЄС.Туристичні ТНК
Великої Британії: положення на туристичному ринку країни та участь в інтеграційних
процесах галузі. Туристичні ТНК країн Євросоюзу: географічна структура, економічні
чинники діяльності туроператорів, пріоритетні напрямки діяльності. ТНК у сфері
гостинності ЄС: Accor (Франція), Kempinsky (Німеччина), SixContinents (Велика
Британія), RossoForteHotels (Велика Британія), Scandic (Швеція).Тема 7.Туристичні ТНК
у США.Поділ ТНК на однонаціональні, багатонаціональні корпорації та міжнародні
корпоративні союзи. Однонаціональні ТНК у США в сфері гостинності («Сендант»,
«МакДоналдз», «Юм брендз») та у секторі розваг (Компанія Уолта Діснея).
Багатонаціональні ТНК (американо-французська ТНК «Карлсон Вагонліт Тревел») у
туристичній галузі США. Міжнародні корпоративні союзи (консорціуми) в туристичній

галузі США (готельний ланцюг «Бест Вестерн»). Найбільші американські ТНК у сфері
туризму та гостинності в міжнародному рейтингу Fortune 500.
Характеристика
найбільших американських готельних («Голідей», «Маріотт Інтернешнл», «Гілтон»,
«Гайятт») та ресторанних («МакДоналдз», «Юм Брендз», «Сбарро») ланцюгів.Тема 8.
Туристичні ТНК у країнах, що розвиваються.Необхідність залучення іноземного
капіталу для розвитку туризму в країнах, що розвиваються. Проблема якості туристичних
ресурсів та розвитку туризму в країнах, що розвиваються. Проблема вивезення прибутку
від експлуатації туристичних ресурсів країн, що розвиваються, в країни – власники
капіталу. Моделі розвитку туризму в країнах, що розвиваються за рахунок іноземних
інвестицій. Динамічний розвиток азійських авіакомпаній. Азійсько-Тихоокеанський
регіон – найбільший регіональний авіаринок світу, авіакомпанія Катар Ервейз –
найкращий авіаперевізник світу. Переваги азійських авіакомпаній та їхні перші місця в
спеціалізованих рейтингах (преміум-клас, бізнес-клас, економ-клас). Характеристика
авіакомпаній Азії. Тема 9. Логістичний чинник географії ТНК у туризмі. Географія
діяльності туристичних ТНК в Україні.Туристичні ТНК Великої Британії: положення
на туристичному ринку країни та участь в інтеграційних процесах галузі. Туристичні ТНК
країн Євросоюзу: географічна структура, економічні чинники діяльності туроператорів,
пріоритетні напрямки діяльності. ТНК у сфері гостинності ЄС: Accor (Франція),
Kempinsky (Німеччина), SixContinents (Велика Британія), RossoForteHotels (Велика
Британія), Scandic (Швеція).
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси/ засоби: основні
типи транснаціональних корпорацій, що діють на світовому туристичному ринку.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІУ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
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при

Студент дає овну і розгорнут
увідповідь
на
питання.
Його
відповідь
характеризуються
логічністю і послідовністю суджень,
без
включення
випадкових
і
випадання істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній:добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний
(з не зараховано з можливістю
можливістю повторного повторного складання
складання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький:задовільно

15.Мова викладання: українська

1.КодВВ.1.03
2.Назва:МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий ВНЗ
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій):короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5
8.Прізвище лектора: доцент Романенко О.В.
9.Результати навчання: знання: основні терміни та поняття курсу; теорії; особливості
міжнародного бізнесу; принципи міжнародної торгівлі як сфери реалізації міжнародного
бізнесу; сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу; принципові підходи до
дослідження; особливості компонентної і регіональної структури; класифікацію
міжнародних організацій у сфері туризму; нові форми міжнародного тур бізнесу в умовах

глобалізації;вміння: інтерпретувати історичні корені виникнення конкретних ситуацій у
міжнародних відносинах України з іншими країнами світу; встановлювати економічні
причини виникнення конкретних ситуацій у міжнародних відносинах України з іншими
країнами світу; компетентності:здатність проводити дослідження світових тенденцій
тур бізнесу як суспільного явища і важливу галузь національної економіки;здатність
професійно оцінювати конкретну ситуацію у межах міжнародного турринку; здатність
здійснювати аналіз та прогноз ситуації щодо розвитку подій у межах світового тур ринку.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Бізнесові основи в країні та світі.Поняття міжнародного бізнесу
та його структура. Суть, види та форми міжнародного бізнесу. Суть і мотивація
міжнародного бізнесу. Види міжнародного бізнесу. Форми міжнародного бізнесу. Рівні
правового регулювання міжнародного бізнесу. Зародження тур. бізнесу. Бізнесова
складова тур. послуг. Тема 2. Міжнародний туристичний бізнес на
Україні.Міжнародний туристичний бізнес (далі МТБ) як джерело валютних надходжень
для країни. Міжнародний туристичний комплекс. Пріоритетні напрямки розвитку МТБ.
Проблеми розвитку тур. галузі в Україні та їх вирішення. Форми ринкових структур у
туризмі. Досконала конкуренція. Чиста монополія. Олігополія. Монополістична
конкуренція.Тема
3.
Економічні
функції
міжнародного
туристичного
бізнесу.Економічний ефект МТБ. Загальний вплив МТБ на економіку країни. Внесок
туризму в створення національного доходу. Вплив МТБ на ринок праці та регіональний
розвиток. Реальні економічні процеси, підприємницька діяльність суб’єктів світового
ринку, її форми, типи, організація та управління нею. Економічні причини виникнення
конкретних ситуацій.Тема 4. Теоретико-методологічні засади дослідження
туристичного бізнесу макрорегіонів світу. Макрорегіони світу за ЮНВТО. Структура
туристичного бізнесу макрорегіону світу та його характеристика. Методичні засади
дослідження. Суб’єкти міжнародного бізнесу як підприємницького, так і регулюючого
характеру, суб’єкти макрорівня. Тема 5. Теорії міжнародного туристичного
бізнесу.Значення теорій в МТБ. Теорія абсолютних переваг та її застосування в МТБ.
Теорія відносних переваг та її інтерпретація в міжнародному туризмі. Теорія
співвідношення чинників та її застосування у туризмі. Теорія життєвого циклу продукту в
МТБ та її сутність Теорія подібності країн та її використання у туризмі. Теорія
конкурентних переваг. Тема 6. Особливості міжнародного туристичного ринку як
ринку послуг.Туристична послуга та її особливість. Попит та споживання в МТБ.
Мотивація споживачів у туризмі та її моделювання. Сегментація міжнародного
туристичного ринку. Явище «культурного шоку» та його подолання. Специфіка форми
міжнародного бізнесу. Ефект насичення в туризмі. Спільні цілі учасників створення
турпакету. Тема 7. Компонентна структура міжнародного туристичного
бізнесу.Основні види туристичних організацій. Характеристика постачальників послуг
МТБ. Комплексний логістичний підхід до сталого розвитку тур. бізнесу в регіоні країни.
Функції туроператора та турагентів за системою доходів та приналежністю тур продукту.
Класифікація туроператорів у міжнародному туристичному бізнесі.Тема 8. Регіональна
структура міжнародного туристичного бізнесу.Чинники регіонального розвитку МТБ.
Регіональний розподіл міжнародних туристичних прибутків. Регіональна структура
міжнародних туристичних надходжень. Перспективні міжнародні тур. напрямки
сучасності. Особливості регіонального та міждержавного співробітництва. Тема 9.
Співробітництво з ЮНВТО та її вплив на розвиток міжнародного туристичного
бізнесу.Передумови співробітництва. Основні напрямки діяльності. Пріоритетність
розвитку співробітництва України з ЮНВТО. Аналіз в’їзного та виїзного туристичного
потоку за туристичними макрорегіонами світу за даними ЮНВТО. Частка міжнародного
туризму у валовому світовому продукті. Тема 10. Зовнішньоекономічні зв’язки України з
Австрією та Грецією.Фактори розвитку МТБ між країнами. Зайнятість у сфері МТБ
країн. Порівняльна характеристика Австрії та Греції. Світова структура зайнятості та

єдина технологічна політика в рамках корпораційної структури. Кооперативні зв’язки з
інноваційними кластерами. Тема 11. Туристичний бізнес країн південно-азійського
макрорегіону.Природні туристичні ресурси ПАМ. Суспільно-історичні ресурси ПАМ.
Характеристика тур. бізнесу ПАМ. Регулювання науково-технічних процесів і
формування передумов ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва.
Макроекономічна інноваційна стратегія. Ступінь участі держави, характер трансферту
технологій та генерації ідей, стимулювання інноваційної діяльності.Тема 12.
Характеристика ресурсної бази для розвитку міжнародного туристичного
бізнесу.Класифікація туристичних ресурсів. Природні рекреаційні ресурси. Природний
потенціал країн Північної Африки, Лівії та Єгипту. Історико-культурні ресурси. Кількість
та якість світових природних ресурсів, наявність бар’єрів для комунікації. Тема 13. Вплив
кліматичних факторів на міжнародний туристичний бізнес.Теоретичні основи
виникнення глобальних кліматичних змін. Загальна характеристика впливу кліматичних
факторів на розвиток МТБ. Питання безпеки туристів в місцях виникнення катаклізмів.
Гарантії безпеки та позитивний вплив інших факторів. Природні катаклізми інші
небезпеки.Тема 14. Зайнятість та сфера послуг в міжнародному туристичному
бізнесі.
Туристичний бізнес як стимул розвитку галузей господарства. Тенденції формування
рівня зайнятості у провідних тур. країнах. Фактори впливу на рівень зайнятості у сфері
МТБ. Оцінка рівня на прикладі ОАЕ та Франції. Розвиток сфери послуг на прикладі
Великої Британії та Іспанії. Поділ праці, спеціалізації, підвищення ефективності
виробництва.Тема 15. Характеристика туристичних чудес світу.Обґрунтування та
формування туристичних чудес світу. Нові туристичні чудеса світу та їх характеристика.
Проблеми збереженості та раціонального використання нових тур. чудес світу. Класичні
«чудеса світу». Сучасні «чудеса світу». «Туристичні чудеса» України.Тема 16. Нові
форми міжнародного туристичного бізнесу.Глобальні об’єднання в МТБ. Стратегічні
альянси в МТБ. Міжкультурна взаємодія в МТБ. Брендинг у МТБ. Глобальні фінансові
ринки в режимі реального часу. Глобальні механізми конкуренції. Глобальні проблеми
внаслідок взаємодії людини і природи, людини і суспільства. Міжнародне середовище
бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці. Створення стратегічних
альянсів у сфері науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Тема 17.
Особливості туристичних ресурсів світу.Загальні поняття світові тур. ресурси.
Класифікація тур. ресурсів. Ресурси Європейського тур. регіону. Ресурси АзійськоТихоокеанського регіону. Ресурси Африканського тур. регіону. Ресурси Близькосхідного
тур. регіону. Ресурси Американського тур. регіону.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: знання про
міжнародні організації та норми міжнародного приватного права.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у VІ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

відсутність уміння міркувати.
Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.КодВВ.1.04
2.Назва:СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТУРИСТИЧНІ РИНКИ

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий ВНЗ
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): вибірковий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Романенко О.В.
9.Результати навчання:
знання: стану спеціалізованих туристичних ринків та
організацій в світі і в Україні , їх особливості та значення для соціально-економічного
прогресу; механізму формування попиту та пропозиції на ринках спеціалізованих
туристичних послуг та їх особливості; нові форми міжнародного тур бізнесу в умовах
глобалізації;вміння: інтерпретувати історичні корені виникнення конкретних ситуацій у
міжнародних відносинах України з іншими країнами світу; вільно орієнтуватися в
теоретичних і практичних проблемах щодо функціонування різноманітних туристичних
ринків, що виникають під час господарської діяльності їх суб’єктів; аналізувати
ефективність управлінських рішень з точки зору їх подальшого розвитку; розробляти
стратегію розвитку та удосконалення діяльностітуристичної галузі; визначати місце та
роль в економіці України окремих спеціалізованих туристичних ринків; на практиці
застосовувати отримані знання;компетентності: здатність до аналізу сучасного стану
розвитку спеціалізованих туристичних ринків в світі і в Україні;
здатність до
теоретичного осмислення та практичного розв’язування проблем, що виникають під час
діяльності суб’єктів туристичних ринків; здатність професійно оцінювати конкретну
ситуацію у межах міжнародного турринку; здатність здійснювати аналіз та прогноз
ситуації щодо розвитку подій у межах світового тур ринку.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1. Ринок спеціалізованих туристичних послуг. Вступ до вивчення
ринку туристичних послуг. Сутність, структура та функції ринку туристичних послуг.
Історія формування ринку туристичних послуг. Ринок як економічна основа розвитку
сфери туристичних послуг. Чинники розвитку туристичного бізнесу в Україні..Стратегія
виходу України на світовий ринок туристичних послуг. Тема 2. Структура
спеціалізованих туристичних ринків. Туристична послуга та її особливість. Попит та
споживання в МТБ. Мотивація споживачів у туризмі та її моделювання. Сегментація
міжнародного туристичного ринку. Явище «культурного шоку» та його подолання.
Специфіка форми міжнародного бізнесу. Ефект насичення в туризмі. Спільні цілі
учасників створення турпакету.Тема 3. Специфіка формування попиту та пропозиції на
спеціалізованих туристичних ринках. Умови і чинники формування попиту.
Класифікація умов і чинників, їх вплив на формування попиту та послуги туризму. Стиль
життя як інтегральний чинник туристичного попиту. Критерії класифікації стилів життя.
Характеристика туристичного попиту. Поведінка споживачів. Структура витрат туриста.
Мотиваційні пріоритети і процес прийняття рішень. Тип і характерні ознаки поведінки
споживачів туристичних послуг.Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність на
спеціалізованихтуристичних ринках України. Інноваційний менеджмент як система
управління розвитком туристичної фірми. Характеристика інноваційних підприємств. Інновації як
об’єкт інноваційного менеджменту. Типи інновацій. Інноваційні процеси як інструмент реалізації
інновацій. Життєві цикли інновацій. Управління інвестиційними програмами розвитку туризму
Оцінка інвестиційної діяльності. Характеристика об’єкту інвестування. Формування інвестиційних
програм. Структура інвестиційних програм. Організація фінансування інвестиційної програми.
Вибір інвестиційних проектів за економічними критеріями. Тема 5. Спеціалізовані

туристичні організації. Співробітництво з ЮНВТО та її вплив на розвиток
міжнародного туристичного бізнесу.Передумови співробітництва. Основні напрямки
діяльності. Пріоритетність розвитку співробітництва України з ЮНВТО. Аналіз в’їзного
та виїзного туристичного потоку за туристичними макрорегіонами світу за даними

ЮНВТО. Частка міжнародного туризму у валовому світовому продукті.Тема 6. Туризм як
фактор формування нових соціокультурних феноменів. Системно-структурні
характеристики соціокультурного потенціалу та методи дослідження його впливу на
ефективність туристичної сфери регіону. Соціокультурні чинники та фактори туризму в
регіонах України.
Ефективність
використання соціокультурного потенціалу.
Економетрична оцінка впливу соціокультурних чинників на розвиток туристичної сфери
регіону. Стратегія активізації соціокультурних чинників туризму в регіонах України.
Стратегічні рішення з підвищенняефективності використання соціокультурного
потенціалу розвитку туризму.Тема 7. Одеський регіон в системі спеціалізованих
туристичних ринків. Місце сфери туристичних послуг у ринковій системі
господарювання. Особливості формування і функціонування ринку туристичних послуг.
Принципи структуризації туристичного ринку. Тема 8. Аналіз ринку туристичних
продуктів. Моніторинг регіонального ринку туристичних продуктів на основі кількісних
показників. Визначення та порівняльна оцінка ринкових часток підприємств на туристичному
ринку Одеської області. Конкурентний аналіз регіональних туристичних ринків. Оцінка
привабливості емісійних туристичних ринків на основі маркетингового стратегічного аналізу.

Тема 9.Ринок готельних послуг і тенденції розвитку.Аналіз термінологічного апарату у
сфері надання готельних послуг. Особливості функціонування ринку послуг малих готелів
в Одеському регіоні. Удосконалення ціноутворення на регіональному ринку готельних
послуг. Тенденції розвитку ринку готельних послуг Одеського регіону. Роль готельних
мереж на ринку послуг розміщення туристів. Тема 10. Аналіз функціонуванняринку
лікувально-оздоровчих послуг. Місце Одеського регіону на ринку лікувально-оздоровчого
туризму України. Сучасний стан лікувально-оздоровчої бази Одеського регіону.
Туристична активність на регіональному ринку лікувально-оздоровчих послуг. Тема 11.
Специфіка розвитку ринку винного туризму. Характерні ознаки розвитку ринку винного
туризму. Аналіз рівня розвитку винного туризму в Одеському регіоні. Тема 12. Формування
ринку морського круїзного туризму в Причорноморських регіонах України.Динаміка
розвитку міжнародного круїзного туризму. Напрями діяльності круїзних операторів в
Європейському і Причорноморському регіонах. Стратегічні перспективи співпраці
чорноморських портів і круїзних операторів в розвитку ринку круїзних послуг.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: Теорії
туристичного бізнесу (теорія абсолютних переваг, теорія відносних переваг, теорія
співвідношення чинників,теорія життєвого циклу продукту, теорія подібності країн та її
використання у туризмі. Теорія конкурентних переваг).
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у VШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

відсутність уміння міркувати.
Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська.

1.Код: ВВ 1.05
2.Назва:МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): поглибленої підготовки
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Головко Л.В.
9.Результати навчання: знання:методів державного регулювання міжнародної
туристської діяльності в Україні; основних засад формування міжнародної туристської
політики; основні законодавчі і нормативно-правові акти у сфері міжнародного туризму;
класифікацію міжнародних туристичних турів; етапів формування міжнародних послуг та
турів; основних заходів безпеки під час організації міжнародних туристичних подорожей
вміння: розробляти різні види міжнародних туристичних маршрутів; організовувати
міжнародні туристичні подорожі; просувати міжнародні туристичні тури; організовувати
міжнародні туристські подорожі у відповідності до різних засобів пересування, що
використовуються;компетентності: здатність до самостійного пошуку і вивчення
методів дослідження; здатність самостійно здобувати і використовувати нову інформацію;
здатність здійснювати аналіз та прогноз ситуації щодо розвитку подій у межах світового
туризму; здатність використовувати на практиці загальні принципи, методи і прийоми
організації міжнародної туристичної діяльності.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне., дистанційне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Історія розвитку міжнародного туризму.Історія організації
туризму у світі. Подорожі в античні часи. Подорожі єгиптян. Мандри фінікійців.
Подорожі греків та римлян. Подорожі в епоху середньовіччя. Паломницькі подорожі.
Христові походи. Томас Кук – основоположник сучасних туристичних подорожей.
Сучасний розвиток міжнародної туристичної діяльності. Використання транспортних
засобів у міжнародному туризмі. Тема 2. Міжнародний туризм як об’єкт дослідження.
Нормативно-правове регулювання міжнародного туризму Поняття “Міжнародний
туризм”. Методи вивчення туризму. Функції туризму та його класифікація. Основні
чинники розвитку міжнародного туризму. Особливості розвитку міжнародного туризму в
сучасних умовах. Туристична індустрія. Нормативно-правове регулювання міжнародної
туристичної діяльності. Тема 3. Сутність та економічні засади міжнародного туризму
в контексті сучасної глобалізації Глобалізація та її причини. Процеси економічної
глобалізації та їх вплив на зміни у міжнародному туризмі. Політичний, економічний і
географічний підходи до аналізу су часного стану міжнародного туризму. Чинники
розвитку глобалізації.Тема 4. .Державне регулювання міжнародної туристичної
діяльності.Державний рівень організації туризму. Характеристика існуючих
системдержавного регулювання туристської діяльності в різних країнах світу.
Сертифікація й стандартизація в міжнародному туризмі. Ліцензування й податкове
регулювання міжнародної туристичної діяльності. Загальна резолюція Конференції ООН
щодо міжнародного туризму та подорожей (1963); Манільська декларація зі світового
туризму (1980); Хартія туризму (1985); Гаазька декларація з туризму (1989); Глобальний
етичний кодекс туризму (1999); Осакська декларація тисячоліття (2001)..Тема 5.
Соціально – економічна роль світового туризму. Світовий
туризм – один із
найважливіших чинників економічного і соціального розвитку суспільства. Фактори
розвитку світового туризму: політика і право; безпека подорожей; економіка та фінанси;
культура; соціодемографічні зміни; стан транспорту та інфраструктура; розвиток торгівлі;
новітні технології. Значення світового туризму. Тенденції розвитку сучасного туризму.
Тема 6. Міжнародна співпраця в галузі туризму. Двостороння співпраця- найдоступніша

та найефективніша форма міжнародної співпраці. Конкретні заходи співпраці, що
спрямовані на:широку підтримку діяльності й співпраці туристичних організацій
країн..Основні міжнародні туристичні організації. Міжнародні організації, які працюють
на постійній основі, відіграють важливу роль у розвитку міжнародної співпраці в сфері
туризму.Універсальні
міжнародні
туристичні
організації.
Вузькоспеціалізовані
міжнародні туристичні організації. Регіональні туристичні організації. Тема 7. Державне
регулювання міжнародної туристичної діяльності. Державний рівень організації
туризму. Характеристика існуючих систем державного регулювання туристської
діяльності в різних країнах світу. Сертифікація й стандартизація в міжнародному туризмі.
Ліцензування й податкове регулювання міжнародної туристичної діяльності. Загальна
резолюція Конференції ООН щодо міжнародного туризму та подорожей (1963);
Манільська декларація зі світового туризму (1980); Хартія туризму (1985); Гаазька
декларація з туризму (1989); Глобальний етичний кодекс туризму (1999); Осакська
декларація тисячоліття (2001).Закон України „Про туризм” від 18.11.2003 р. № 1282-І, ст.
23, Наказ Держтурадміністрації № 50 від 06.06.2005 р. «Про затвердження порядку
оформлення ваучера на надання туристичних послуг і його використання». Тема 8.
Процеси інтеграції та глобалізації у міжнародному туризмі.Транснаціональні
готельні корпорації („готельні ланцюжки”). Транснаціональні туристичні транспортні
корпорації (у сфері повітряного транспорту). Транснаціональні туроператорські
корпорації (компанії, що переважно займаються формуванням пекідж-турів). Міжнародні
туроператори.Світові туристичні ТНК. Європейські туристичні ТНК. Thomas Cook.
Thomas Cook Airlines. Thomas Cook, JMC, Sunset. Процеси транснаціоналізації в
міжнародному туризмі.Тема 9. Принципи і засади організації міжнародних
туристичних подорожей. Міжнародна туристична індустрія. Міжнародна туристична
інфраструктура. Поняття міжнародний туристичний ринок.Споживчий попит. Галузевий
попит. Класифікація міжнародних туристичних ринків.Первинна (потенційна) пропозиція.
Туристичні потоки.Сегментація ринку туристичних послуг. Типи національних
туристичних ринків. Кількісний підхід до прогнозування туристичного попиту.
Стандартні туристичні пакети.Особливості зарубіжного туризму в Україні. Роль і місце
України на міжнародному ринку туризму. Методи визначення туристичного попиту.
Тема10. Міжнародна співпраця в галузі туризму.Поняття «міжнародна туристична
політика». Ієрархічна структура світового туризму. Інтеграція у туризмі. Глобалізаційні
процеси в туризмі. Сучасна концепція сталого розвитку туризму в світі. Світові тенденції
розвитку готельного бізнесу. Світові тенденції туристичної діяльності. Соціальновідповідальний туризм. глобалізаційне значення та роль туризму на регіональному та
міжнародному рівнях. Тема 11. Міжнародні туристичні організації.Поняття
«Міжнародні туристичні організації». ЮНВТО. Конвенція ЮНЕСКО про охорону
Всесвітньої культурної і природної спадщини. Розвиток туризму у Європейському Союзі.
Транснаціональні туристичні транспортні корпорації.Залізнична компанія Migro.
Авіакомпанії. KLM. Lufthhansa. Аэрофлот. Аеросвіт. Німецький концерн “C&N Touristic”.
Британський туроператор First Choice. Carlson Hospitality Worldyard.Туристичних
концерни. TUI.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:світових
тенденцій розвитку готельного бізнесу та світових тенденцій туристичної діяльності.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в ініціативних групах, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих

індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у IІІ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

для заліку

зараховано

низький: задовільно

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання

дання)
0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ 1.06
2.Назва:ЛОГІСТИКА У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): поглибленої підготовки
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: Головко Л.В.
9.Результати навчання: знання: концепції логістики;функції логістики і відповідні ним
типи підприємств; поняття, види і ознаки матеріальних потоків; види логістичних
операцій; основні методи, вживані для вирішення наукових і практичних завдань в
логістиці; базових понять маркетингу; сучасного стану готельного господарства України;
вміння:здійснювати моделювання в логістиці; аналізувати рекреаційне середовище;
орієнтуватися в ціновій політиці індустрії гостинності; проектувати послуги гостинності,
використовуючи інтеракцію діючих стандартів на види послуг; характеризувати розвиток
транспортних послуг у світі, їхню роль в індустрії гостинності; розробляти план
маркетингових досліджень, потенційних споживачів послуг гостинності; розраховувати
об'єм вхідного, вихідного, внутрішнього потоків; визначати вантажообіг складу;
здійснювати розробку маршрутів і складання графіків доставки товарів; формувати
систему логістичного сервісу тощо;компетентності:здатність до формування
логістичного світогляду; здатність аналізувати та застосовувати на практиці вітчизняний і
закордонний досвід логістики; спроможність використовувати сучасні теоретичні підходи
до організації логістики; здатність до практичного застосування методики й техніки
підготовки та проведення логістичних операцій для різних категорій туристів.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне., дистанційне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Становлення та розвиток індустрії гостинності. Історія
туризму та гостинності. Гостинність у давніх культурах. Еволюція індустрії гостинності.
Піонери індустрії гостинності. Традиції гостинності. Поняття послуг та обслуговування.
Вдосконалення системи обслуговування туристів Тема 2. Логістика у
сфері
гостинності як складова логістики послуг.Особливості та класифікація послуг. Сутність
і склад туристичних та готельних послуг. Зростання значення національного і
міжнародного туристичного бізнесу. Концептуальні основи логістики послуг.Тема 3.
Теоретичні засади логістики туризму. Комплексна структура логістики туризму.
Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму. Характеристика
обслуговувальних потоків у логістиці туризму. Базові поняття логістики туризму. Тема 3.
Логістичні основи сталого розвитку туризму. Концепція сталого розвитку туризму.
Принципова логістична модель сталого розвитку туризму. Логістичний потенціал
туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризму. Розгорнута логістична
модель і логістичний аудит сталого розвитку туризму. Застосування логістичного підходу
в українському туризмі.Тема 4. Логістика туру. Тури та їх класифікація. Логістична
розробка туру. Класифікація туристичних маршрутів. Узагальнена методика логістичної

розробки туру. Тема 5. Логістика міжнародного туризму.Чинники розвитку
міжнародного туризму.Туристопотоки за макрорепонами світу. Фінансвові потоки в
міжнародному туризмі. Моделі управління туристичним бізнесом за кордоном. Тема 6.
Логістика у сфері розвитку готельного бізнесу. Історія розвитку готельної індустрії.
Логістика туристичної фірми. Концепція логістики турфірми. Стратегія, планування та
організаційні форми логістики турфірми. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в
туризмі. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи.
Тема 7. Логістика управління службою харчування та напоїв. Структурні підрозділи
служби харчування та напоїв, посадові обов’язки їх працівників. Обслуговування масових
заходів. Ефектив- ність готельних барів. Обслуговування в номерах. Тема 8.
Ресторанний бізнес і основні види діяльності ресторанів.Історія розвитку ресторанного
бізнесу. Класифікація ресторанів. Типи ресторанного обслуговування. Розробка складу
меню. Управління кухнею. Ефективність ресторанного сервісу.] Тема 9. Логістика у
сфері відпочинку і розваг.Розважально-оздоровчі заходи. Фактори, що спонукають
людину до відпочинку. Індустрія азартних ігор як частина індустрії розваг Історичний
опис азартних ігор. Готелі, які спеціалізуються на азартних іграх. Економічна вигода від
азартних ігор. ] Тема 10. Проведення нарад, конференцій і виставок. Типи заходів.
Організація конференцій і зборів. Управління заходом. Залучення гостей і учасників до
заходів. Проведення конгресів та ярмарків. Конференц-центри та готелі. Тема 11.
Логістика маркетингу у сфері гостинності. Мета та завдання маркетингу в індустрії
гостинності. Фактори, що впливають на індустрію гостинності. Аналіз конкурентного
середо- вища. Організація і контроль маркетингу на підприємствах індустрії гостинності.
Методика маркетингових досліджень. Цінова політика в індустрії гостинності. Тема12.
Логістика у сфері управління людськими ресурсами. Процес управління трудовими
ресурсами. Посадові обов’язки та наймання співробітників. Етичні та естетичні вимоги до
персоналу. Оцінювання результатів діяльності трудових ресурсів. Мотивація персоналу до
якісного обслуговування. Оплата праці. Професійний інтелект.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:стійкі
знання в сфері управління матеріальними потоками і супутніми їм інформаційними,
фінансовими потоками, їх оптимізації на макро- та мікрорівні.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в ініціативних групах, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІУ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,

поверхово
міркувати.

володіє

умінням процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

зараховано

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ 1.07
2.Назва:МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): вибірковий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4

8.Прізвище лектора: БартошЛ.П.
9.Результати навчання: знання: теоретичних та методологічних аспектів моніторингу розвитку
туризму; основи системного та комплексного підходу до дослідження розвитку сфери туризму;
впливу мікро - та макросередовища на розвиток туризму; організаційних засад до здійснення
досліджень туристичних ринків; методи дослідження туристичного ринку; основ розроблення
комплексу заходів щодо дослідження показників розвитку туризму. вміння:здійснювати
комплексне дослідження туристичної діяльності; збирати, систематизувати та аналізувати
інформацію щодо показників розвитку туризму; виявити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку
кон’юнктури ринку туристичних послуг; компетентності:здатність до розробки стратегій
розвитку туризму на місцевому (локальному), регіональному та національному рівнях;здатність

до застосування
основних
методів проведення моніторингу туристичної
діяльності;здатність самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації для
проведення моніторингу;здатність до розробки заходів щодо проведення моніторингу
розвитку туризму на основі сучасних технологій.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне., дистанційне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Структура та зміст системи моніторингу розвитку туризму.
Поняття моніторингу. Мета, завдання здійснення моніторингу. Функції та принципи
організації моніторингу. Методи збору даних для проведення моніторингу.Тема 2.
Класифікація моніторингу.Види моніторингу. Залежно від методології: динамічний,
конкурентний, порівняльний, комплексний. Залежно від цілей: інформаційний, базовий
(фоновий), проблемний.Тема 3. Антикризовий моніторинг. Системаантикризового
моніторингу. Головна мета та принципи системиантикризового моніторингу. Основні
етапи реалізації антикризового моніторингу.Тема 4. Показники моніторингу розвитку
туризму.Групи показників: обсягів та напрямів туристичних потоків; економічної
ефективності туризму; ефективності туристичної діяльності на рівні підприємств сфери;
оцінення стану туристичної інфраструктури; розвиток туристичної сфери на
національному рівні. Роль системи збалансованих показників моніторингу. Тема
5.Технологія
проведення
моніторингу
розвитку
туризму.
Фази
проведеннямоніторингу: мобілізація ресурсів; механізм звітності; поточний моніторинг;
періодичний і вибірковий моніторинг; усунення недоліків та підсумкова звітність.Тема 6.
Моніторинг ринку туристичних послуг у країні.Первинна та вторинна інформація, її
обробка, представлення і аналіз.Статистичні аспекти оцінювання ринку туристичних
послуг. Дослідження форми і методи реалізації послуг туристичних підприємств.
Комплексний аналіз національного турринку. Тема 7. Моніторинг підприємств
туристичної діяльності.Цілі та завдання моніторингу
діяльності туристичних
підприємств.Складові системи моніторингу підприємств туристичної діяльності. Чинники
оцінки конкурентної позиції туристичних підприємств.Тема 8. Моніторинг ринку
готельних та ресторанних послуг. Процес побудови системи моніторингу контролінгу.
Підходи визначення якості обслуговування у готелях ( японський та американський) та
ресторанних закладах. Система показників моніторингу підприємств готельного та
ресторанного господарства. Інформаційне забезпечення моніторингу ринку готельних та
ресторанних послуг.
Тема 9. Інформаційно – аналітичні показники моніторингу
розвитку туризму . Інформація показників розвитку сфери туризму Адміністрації
Держприкордонслужби України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
Державної фіскальної служби України (ДФС); Державної служби статистики України.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:тенденцій
розвитку туристичної діяльності; володіння основами моніторингу.

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, лабораторні
заняття, консультування, робота в ініціативних групах, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІУ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

низький: задовільно

для заліку

зараховано

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (з можли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторним вивченням дисципліни
ням дисципліни )

15.Мова викладання: українська.
1.Код: ВВ.1.08
2.Назва:Методи дослідження в міжнародному туризмі
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: доцент Борисова О.В.
9.Результати навчання: знання: методи наукового пізнання і логіку наукового
дослідження; поняття підходу, методології, методики; базові методики та методичні
прийоми для оцінки туристських ресурсів та потенціалу території. вміння: відбирати
необхідні методи для вирішення поставлених завдань; отримати бажану інформацію, яка
відповідатиме потребам суспільства або конкретної науки; підтвердити істинність
отриманих результатів. компетентності:здатність до самостійного пошуку і вивчення
методів дослідження; готовність використовувати сучасні досягнення науки та передові
технології у науково-дослідних роботах у сфері туризму; здатність розробляти нові
туристські проекти відповідно до вимог туристичної індустрії; прагнення до постійного
саморозвитку.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1 Методи дослідження теоретичного рівня. Основні вимоги до
використання методів дослідження ( за проф.. А. Шаблієм). Поняття «методологія»,
«методика». Філософський, літературний, описовий методи дослідження та їх
використання в практиці міжнародного туризму.Тема 2 Методи дослідження
теоретико-імпіричного рівня. Поняття підходу (просторовий, хронологічний,
формально-логічний, географічний, культурний, естетичний). Принципи діалектичності,
територіальності, регіональної цілісності, компетентності, пропорційності.Використання в
практиці міжнародного туризму, методів аналізу синтезу, індукції, дедукції, аналогії та
порівняння, моделювання, статистики.Тема 3 Методи емпіричного рівня дослідження.
Міждисциплінарні методи емпіричного рівня: експедиційний або польовий. Основні
періоди польових досліджень (підготовчий, власне польовий, камеральний).
Пояснювально-емпіричний, оглядово-аналітичний метод, картографічний методи в
практиці міжнародного туризму. Тема 4 Методи менеджменту в міжнародному
туризмі. Особливості використання методів менеджменту в туризмі. Оцінка ефективності
використання методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту: економічні,
організаційно-розпорядні, соціально-психологічні, SWOT-аналіз. Тема 5 Методи
маркетингу в міжнародному туризмі. Оосбливості використання методів маркетингу в
туризмі. Оцінка ефективності використання методів маркетингу. Традиційні методи та
матодики в практиці міжнародного туризму: аудит торгових точок, таємний покупець,
торгові панелі, омнібус, хоул-тест.Тема 6 Топонімічний метод дослідження.
Особливості використання топонімічного методу. Види топонімів.Результативність та
ефективність використання топонімічного методу в практиці міжнародного туризму.Тема

7 Метод історичних реконструкцій. Особливості використання методу. Види
реконструкцій. Результативність, ефективність та приклади використання методу
історичних реконструкцій в практиці міжнародного туризму.Тема 8 Методи вивчення
туристичного попиту. Кількісний та якісний підходи. Каузальні та не казуальні
моделі.Метод (модель) Дельфі. Постійні семінари експертів.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: вимоги до
організації науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі;основні методи
наукового пізнання.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІІІ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

ECTS
90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

ВВ.2 Додаткова спеціалізація «Шкільна туристсько-краєзнавча робота»
1.Код: ВВ.2.01
2.Назва: ШКІЛЬНИЙ ТУРИЗМ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: доцент Романенко О.В.
9.Результати навчання: знання:. - інструктивно-керівні документи та матеріали, що
регламентують туристсько-краєзнавчу діяльність з учнівською і студентською
молоддю;правила організації туристських походів з учнівською молоддю;
основи
планування шкільної (позашкільної) краєзнавчо-туристичної роботи; навчально-методичні
основи шкільної навчально-програмної краєзнавчої роботи;
організаційно-методичні
засади шкільної (позашкільної) туристсько-краєзнавчої роботи; організаційно-методичні
основи експедиційно-краєзнавчої роботи
з учнівською молоддю;
вміння:
використовувати у практичній діяльності з учнівською молоддю інструктивноорганізаційні документи і матеріали розкривати механізм появи і розвитку основних явищ
матеріальної і духовної культури українців;складати комплексну програму туристськокраєзнавчого вивчення краю;оволодівати знаннями, уміннями та навичками з спортивного
туризму; організовувати і проводити туристські походи і зльоти; організовувати
експедиційно-краєзнавчу роботу та підводити її підсумки,
компетенції: здатність до
формування системи регіонально-культурологічних знань; здатність до формування
професійних
компетенцій
щодо
використання історично усталених форм
життєдіяльності населення з метою розробки національно-орієнтованого туристичного
продукту;здатність до розробки стратегій розвитку туристичної діяльності на місцевому
(локальному) рівні і відповідних рівнів проектів;готовність вести експериментальну
роботу і проводити польові дослідження; здатність знаходити, узагальнювати,
аналізувати, синтезувати і критично переосмислювати отриману наукову, довідкову,

статистичну та іншу інформацію; готовність представляти результати наукового
дослідження у сфері туризму у формах звітів, прикладних розробок, доповідей, рефератів,
публікацій і публічних обговорень.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Освітня стратегія розвитку регіонального туризму. Наукові
основи розвитку туризму в регіоні. Програмно-цільовий підхід розвитку туризму в регіоні.
Інноваційно-інвестиціна політика розвитку регіонального туризму. Види ресурсної
стратегії розвитку туризму. Освітня стратегія розвитку туризму.Тема 2. Науковометодологічні підходи та наукоі ідеї щодо освітньої стратегії розвитку регіонального
туризму.Сталий розвиток території – стратегія погодження протиріч у в розвитку
лидини і приороди. Традиціоналістсько-консервативна парадигма освітянської діяльності.
Принципи глобальної освіти. Проблема збереження історично-усталеного природнокультурного середовища життєдіяльності регіольного соціуму. Тема 2.Позакласна
краєзнавчо-туристична робота – вагомий чинник розвитку регіонально-соціумної
культури учнівської молоді. Шкільне краєзнавство – основа формування цілісної
картини довкілля. Одержання краєзнавчих відомостей та туристичних навичок в
початковій школі. Ознайомлення учнів з природою, господарством і життям свого краю в
умовах базової освіти (5-9 кл.). Формування за результатами туристсько-краєзнавчої
освіти систематизованого напряму регіональної навчально-виховної діяльності (10-11
кл.). Позакласна краєзнавчо-туристична робота - вагомий чинник розвиткку регіональносоціумної культури учнівської молоді. Тема 3.Спрямування пошуково-дослідницької
роботи в системі Малої академії наук.Спрямованість зусиль держави і суспільства
щодо створення умов для всебічного
розвитку і саморганізації
підростаючого
поокління.Пошуково-дослідницький напрям профільно-лорієнтованої краєзнавчотуристичної
освіти в системі МАН. Актуальність пошуку дослідницьких тем
відродження і перспективного розвитку рідного кра. Тематична спрямованість учнівської
творчості в МАН і використання її результатів для створення місцевого туристичного
продукту.Тема 4. Спрямування дитячо-юнацької творчості на збереження родинних
та відродження народних традицій. Будинки дитячої та юнацької творчості –
рівноправна складова безперервної загальної освіти в регіонах. Гуртково-секційна робота
як основа гармонійного розвитку дітей та учнівської молоді. Виставкова і конкурсна
діяльність за різними напрям- ками соціального життя. Тема 5. Туристська підготовка
учнів – основа розвитку шкільного самодіяльного туризму. Основи туристської
підготовки учнів молодших класів. Похід вихідного дня – найбільш поширеня форма
самодіяльного туризму учнів середніх класів. Оздоровчо-спортивні походи – основна
форма туристської роботи в старших класах. Стимулююча роль міських (районних)
туристських клубів у створенні і обслуговуванні туристських секцій.Тема 6. Історикотипологічні аспекти українського краєзнавства.Національно-державотворчий аспект.
Міжетнічно-консолідуючий
аспект.
Регіонально-культу-ровідтворюючий
аспект.
Педагогічно-соціалізуючий аспект. .Науково-просвітницький аспект.Тема 7. Напрями
вивчення рідного краю. Вивчення і охорона природи. Природно-територіальний
комплекс і його компоненти. Ландшафт і його морфологічні одиниці. Основні етапи
фізико-географічних досліджень Вивчення природних комплексів в процесі шкільних
екскурсій. Краєзнавча стежка. Охорона природи краю.Тема 8. Історичне минуле краю.
Пам’ятники історії та культури, їх наукове, історичне та художнє значення. Історикокраєзнавча робота учнів. Знімання копій документів, їх зберігання і користування. Історія
заселення краю. Населення краю та особливості його розселення. Трудові ресурси і їх
використання. Соціально-культурне будівництво. Житлове будівництво і благоустрій
населених пунктів. Тема 9. Основи матеріальної культури краю. Напрями соціальноекономічного вивчення краю Основні джерела та методи вивчення. Господарство краю
(галузі спеціалізації) Важка промисловість, склад і розміщення виробництв. Склад
агропромислового комплексу. Сільське господарство і його спеціалізація. Транспорт краю

напрями
вантажопотоків та пасажиропотоків.Тема 10.
Культура і мистецтво
краю.Об’єкти культури і мистецтвознавчого краєзнавства (народне декоративноприкладне мистецтво, усна народна
творчість,
місцева художня література,
зображувальне мистецтво, музична та танцювальна культура, архітектура, пам’ятні місця).
Вивчення культури і побуту населення. Методи збиранн6я етнографічних матеріалів.Тема
11. Музей - організаційно-методичний центр шкільного краєзнавства та туризму.
Історично усталені регіонально-місцеві форми життєдіяльності населення у туризмі.
Краєзнавчо-музеєзнавча діяльність
як основа створеннямузейно- туристичного
продукту.Туристично-орієнтована музейно-експозиційна робота. Туристично-орієнтована
освітньо-культурна діяльність музею. Шкільна профорієнтаційна діяльність на сферу
туризму. Інноваційні напрями розвитку туристичного музеєзнавства.Тема 12. Організація
шкільного краєзнавчого музею. Шкільний краєзнавчий музей в системі навчальновиховної роботи школи. Форми комплектування фондів шкільного музею. Форми і
методи обліку та основні правила і прийоми зберігання музейних предметів. Основні
етапи розробки краєзнавчої експозиції .Шкільний краєзнавчий музей – організаційнометодичний центр краєзнавства і туризму.Тема 14. Спортивний туризм в системі
виховання дітей та молоді.Вплив занять спортивним туризмом на здоров’я людини.
Значення шкільного туризму у формуванні суттєвих для життя вмінь та навичок. Історія
шкільного туризму, його розвиток та сучасний стан в Україні. Класифікція видів та форм
туризму. Плановий та самодіяльний туризм. Класифікація походів, їх специфічні
відмінності. Заходи по забезпеченню безпеки туристів.Тема 15. Організація і зміст
туристських подорожей.Нормативно-правова база туристської діяльності. Основні
положення Закону України “Про туризм”, Інструкція МОН України «Правила проведення
туристських походів, експедицій і екскурсій з учнівською і студентською молоддю
України». Оформлення маршрутної документації на проведення туристської подорожі з
активним способом пересуванням. Складання плану походу. Визначення цілей походу.
Підбір групи учасників походу. Розподіл обов’язків серед учасників походу. Визначення
району подорожей та збір відомостей про район подорожі. Розробка маршруту. Складання
кошторису походу. Тема 16. Шкільні туристські зльоти і змагання. Зльоти як форма
туристичної роботи. Змістовність як одна з вимог, що ставляться перед туристським
зльотом. Положення про туристський зліт. Підготовка до зльоту. Штаб зльоту та
повноваження його членів. Проведення зльоту. Програма змагань. Підготовка та
проведення змагань з техніки туризму та комбінованого туристського маршруту. Ігри та
ігрові завдання в програмі туристських змагань. Конкурсна програма під час проведення
туристського зльоту. Суддівські та господарські служби туристського змагань.Тема 17.
Шкільна(позашкільна)
тематична краєзнавчо-туристична подорож.Значення
тематичних краєзнавчо-туристичних подорожей та особливості їх організації. Методика
вивчення об’єктів і подій під час подорожі (історичних подій, архівних джерел,
архітектурних пам’ятників, пам’ятних місць тощо). Складання календаризованого плану
туристської подорожі. Схема маршруту подорожі. Форми туристичного дозвілля під час
подорожі. Розробка сценарію краєзнавчого вечора за матеріалами краєзнавчо-туристичної
подорожі. Практична конференція за матеріалами
12.Рекомендоване або обов'язкове
вивчення й інші навчальні ресурси /
засоби:використання історично усталених форм життєдіяльності населення з метою
розробки туристичного продукту на місцевому рівні.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІУ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.

Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не
ковим повторним вивчен-

низький: задовільно

зараховано

з

обов’язковим

ням дисципліни )

повторнимвивченням дисципліни

15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.2.02
2.Назва: АКТИВНИЙ ТУРИЗМ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: доцент Романенко О.В.
9.Результати
навчання:
знання:.історію
активного
туризму
та
його
розвитку;нормативно-правову базу та кадрове забезпечення краєзнавчо-туристичної
діяльності;
класифікацію видів туризму та їх специфічні відмінності; основи
орієнтування; вміння:
використовувати техніку і тактику активного туризму та
спортивного орієнтування;програмувати навантаження в туризмі та здійснювати контроль
за його впливом на організм; орієнтуватися на різних типах місцевості; організовувати та
проводити туристичні злети та змагання; організовувати та проводити туристичні походи
різного рівня складності;організовувати харчування в туристській мандрівці;компетенції:
здатність до культурного, етичного, фізичного і професійного саморозвитку та
самовдосконалення; здатність щодо формування умінь та навичок використання засобів
активного туризму для організаційної, навчальної та виховної роботи з дітьми, молоддю
та іншими верствами населення; здатність організовувати та проводити рятувальні роботи
та першу медичну допомогу в туристських походах;здатність удосконалювати методику
організації та проведення туристських походів та інших туристських заходів.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Туризм в системі виховання дітей та молоді. Вплив занять
спортивним туризмом на здоров’я людини. Значення шкільного туризму у формуванні
суттєвих для життя вмінь та навичок. Історія шкільного туризму, його розвиток та
сучасний стан в Україні. Класифікція видів та форм туризму. Плановий та самодіяльний
туризм. Класифікація походів, їх специфічні відмінності. Заходи по забезпеченню безпеки
туристів.Тема 2. Інструктивно-нормативна база туризму. Нормативно-правова база
туристської діяльності. Основні положення Закону України “Про туризм”, Інструкція
МОН України «Правила проведення туристських походів, експедицій і екскурсій з
учнівською і студентською молоддю України». Оформлення маршрутної документації на
проведення туристської подорожі з активним способом пересуванням. Складання плану
походу. Визначення цілей походу. Підбір групи учасників походу. Розподіл обов’язків
серед учасників походу. Визначення району подорожей та збір відомостей про район
подорожі. Розробка маршруту. Складання кошторису походу.Тема 3. Організаційна
підготовка до туристського походу.Загальні вимоги щодо організації та проведення
спортивних туристських походів. Основні положення формування туристської групи.
Керівник походу, його відповідальність і обов’язки. Кількісний склад туристської групи.
Вимоги до учасників походу. Обов’язки учасників походу. Розподіл обов’язків у
туристській групі.Тема 4. Туристське спорядження. Туристське спорядження і вимоги
до нього. Особисте спорядження. Групове спорядження. Спеціальне спорядження. Вибір
та підготовка спорядження відповідно до умов і характеру туристської подорожі.
Порядок укладання рюкзака. Порядок установки намету.Тема 5. Топографічна
підготовка туриста.
Значення топографічної підготовки туриста. Умовні знаки
спортивних та туристських карт. Спортивний компас. Орієнтування на місцевості.
Способи орієнтування на місцевості. Рух за азимутом. Маршрутна стрічка. Окомірна

зйомка. Складання плану місцевості. Спортивне орієнтування та його види. Орієнтування
у заданому напрямку. Орієнтування за вибором. Орієнтування по розміченій трасі.
Технічні прийоми в орієнтуванні. Орієнтування по площинних та лінійних орієнтирах.
Вимірювання відстаней.Тема 6. Харчування у туристських походах.
Організація
харчування – одна з найважливіших умов проведення походу. Залежність організації
харчування від умов і характеру походу. Калорійність харчування. Енергетична цінність
їжі в умовах походу. Розподіл калорійності добового раціону туриста. Хімічний склад
продуктів. Найважливіші елементи у хімічному складі продуктів (білки, жири, вуглеводи)
і їх співвідношення у добовому раціоні туриста. Добовий раціон туриста і його
розрахунок, виходячи із середньої норми продуктів на туриста вдень. Особливості
використання основних видів продуктів в умовах походу.Тема 7. Особиста гігієна і
фізична підготовка туриста
Особиста гігієна туриста – найважливіший захід
профілактики захворювань, збереження бадьорості і гарного настрою у поході Особиста
гігієна в умовах туристського привалу. Режим перебування на сонці в умовах походу.
Різні види загартування. Особливості загартування водою і повітрям. Значення фізичної
підготовки туриста. Фізична підготовленість туриста як засіб усунення причин
травматизму. Значення ранкової гімнастики для фізичної підготовленості туриста.
Виконання нормативів комплексу ГПО. Здача нормативів на значок «Юний
турист»,«Турист». Спеціальні вправи, які моделюють рухи, зусилля і навантаження на
частини тіла в умовах походу.Тема 8. Долікарняна допомога у туристських походах.
Обов'язки санітара у поході. Санітарний блокнот. Похідна аптечка. Основні видитравми і
ознаки захворювання у туристичному поході. Причини їх виникнення та способи надання
першої долікарняної допомоги. Способи зупинки кровотечі. Допомога методом штучного
дихання. Накладання шини. Санітарні бинтові пов'язки, їх види
та способи їх
накладання.Тема 9. Психологічний клімат у туристській групі.Психологопедагогічні та медико-фізіологічні аспекти проведення походу. Поняття психологічного
клімату туристської групи. Конфлікти, причини їх виникнення та способи усунення.
Психологічна тактика керівника групи. Особливості психології малих груп.Тема 10.
Забезпечення безпеки у туристському поході. Безпека – основна і найважливіша вимога
до походів. Вимоги до безпеки туристської діяльності.Небезпека явна та уявна.
Суб*єктивні причини небезпеки у поході. Об*єктивні причини небезпеки у поході.
Вірогідні екстремальні ситуації у туристському поході та шляхи і способи виходу з
них.Тема 11. Туристська група у поході. Залежність рівня підготовки учасників походу
від категорії складності походу. Орієнтовні норми навантаження туристів у походах.
Особливості підгоночного привалу. Техніка і тактика руху. Техніка пересування у поході
– вироблення економного руху. Залежність темпу руху від особливостей пересування (рух
по рівній місцевості, рух вгору, рух на спусках). Долання різних перешкод. Основні
туристичні вузли і їх призначення. Техніка зав’язування вузлів. Тема 12. Організація
туристського привалу. Особливості організації місця відпочинку туристів. Вимоги до
місця організації туристського привалу. Обов'язки членів туристської групи під час
привалу. Вибір місця для туристського намету та порядок його встановлення. Види
вогнищ та порядок їх облаштування. Особливості приготування на вогнищі страв.
Санітарні вимоги до місця облаштування привалу. Порядок і вимоги до згортання
привалу.Тема 13. Підведення підсумків туристського походу.
Форми підведення
підсумків походу. Загальний звіт та його зміст. Технічний звіт та його зміст ( відомості
про район подорожі, відомості про похід, технічний опис подорожі, таблиця денних
переходів, список особистого і групового спорядження, опис продуктів харчування,
висновок і рекомендації відносно маршруту походу та його варіантів, опис дослідницької і
суспільно корисної роботи у поході). Порядок підготовки фінансового звіту. Польовий
щоденник походу та порядок його ведення.Тема 14. Туристсько-краєзнаувча
подорож.Значення тематичних краєзнавчо-туристичних подорожей та особливості їх
організації. Методика вивчення об’єктів і подій під час подорожі (історичних подій,

архівних
джерел, архітектурних пам’ятників, пам’ятних місць тощо). Складання
календаризованого плану туристської подорожі. Схема маршруту подорожі. Форми
туристичного дозвілля під час подорожі. Розробка сценарію краєзнавчого вечора за
матеріалами краєзнавчо-туристичної подорожі. Практична конференція за матеріалами
подорожі.Тема 15. Туристські зльоти і змагання. Зльоти як форма туристичної роботи.
Змістовність як одна з вимог, що ставляться перед туристським зльотом. Положення про
туристський зліт. Підготовка до зльоту. Штаб зльоту та повноваження його членів.
Проведення зльоту. Програма змагань. Підготовка та проведення змагань з техніки
туризму та комбінованого туристського маршруту. Ігри та ігрові завдання в програмі
туристських змагань. Конкурсна програма під час проведення туристського зльоту.
Суддівські та господарські служби туристського змагань.Тема 16. Туристські
змагання.Туристські змагання як ефективний засіб підготовки до походів вихідного дня і
складних походів. Змагання з туристської техніки. Туристська смуга перешкод.Змагання з
орієнтування: змагання з орієнтування, орієнтування в заданому напрямі, орієнтування по
маркірованій трасі, орієнтування за вибором,
12.Рекомендоване або обов'язкове
вивчення й інші навчальні ресурси /
засоби:ознайомлення з історією розвитку активного туризму; вивчиня документів, що
спрямовують діяльність у сфері активного туризму.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІУ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту Обсяг правильно висвітлених
відповідь на питання. Його відповідь питань дорівнює 100%. Кожне

характеризуються
логічністю і висвітлене питання
супропослідовністю
суджень,
без воджується
ґрунтовним
включення випадкових і випадання поясненням.
істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.2.03
2.Назва:ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5
8.Прізвище лектора: Романенко О.В.
9.Результати навчання: знання: сучасного стану та перспектив розвитку, систему
туристської самодіяльної організації (клубної діяльності) в умовах ринкової економіки,
напрями діяльності самодіяльного туризму з плануванням участі у ступеневих і
категорійних походах, участі у тур злетах, особливості супроводу туристів на певних
ділянках маршруту різних видів спортивного туризму (пішохідного, водного,
велосипедного, гірського, лижного, спелео та ін.);вміння:забезпечувати інформаційний
збір про діяльність самодіяльних туристських організацій, аналізувати особливості
формування нових маршрутів, порівнювати якість проходження маршрутів за звітною
документацією МКК, підтвердження виконання кваліфікаційних вимог; проводити
анкетування, опитування туристів перед, під час та після подорожі, походу, експедиції
щодо дослідження формування зацікавленості до занять основними видами туризму та
спеціалізованими;вивчати досвід клубної діяльності на основі неприбуткової діяльності за
рахунок членських внесків, можливість взаємодії в організації роботи між керівниками,

активом та клубниками тур груп;компетентності: здатність складати перспективні
програми розвитку самодіяльного туризму за місцем проживання з метою пропаганди
здорового способу життя та ін.; проектувати матеріально-технічне забезпечення тур
організації, клубу, громадського об’єднання з урахуванням інноваційних технологій;
організовувати масові заходи враховуючи культуру та менталітет місцевого населення;
проводити дослідження для визначення кількості і якості діяльності тур самодіяльної
організації, як масового і доступного засобу оздоровлення населення різних вікових
категорій; ведення переговорів при співпраці між клубами, державними, приватними
установами, підприємствами та спілкування з туристами, використовуючи культуру
ділової мови та мовлення як на українській так і на іноземній мові.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне.
11.Зміст курсу:Тема 1. Становлення та розвиток самодіяльного туризму.Подорожі
допитливих як прообраз самодіяльного туризму та етапи його становлення.
Систематизація відомостей про самодіяльний туризм. Участь Академії наук України і
Київського Будинку Учених у становленні самодіяльного туризму. Основна структура
оздоровчо-спортивного туризму. Тема 2. Самодіяльний туристський рух в
Україні.Понятійно-термінологічний апарат туристської самодіяльної організації.Ветерани
самодіяльного туристського руху: Погребецький М.Т., Коробков С.В.Крапівнікова Т. І.,
спелеотуризм гуртківець Київського Палацу школярів, першовідкривач багатьох печер
України та ін.Тема 3. Умови розвитку організаційної системи туризму.Рівні керування
туристських організацій. Індивідуальні та колективні особливості створення
територіальної туристської організації. Моделювання розвитку сучасних, національних
туристських об’єднань до європейських та світових стандартів.Президія Федерації
спортивного туризму України. Комісії з видів активного туризму. Територіальна
туристська організація (клуб) як добровільне громадське об’єднання.Тема 4. Державне
регулювання
розвитку туристичної
сфери
України.Пріоритетні напрямки
національного туризму. Туристські самодіяльні організації, їх особливості. Діяльність
ФСТУ. Туризм як явище громадського життя з використання походів у виховних і
освітніх цілях. Завдання Державної програми розвитку туризму.Тема 5. Законодавчі та
нормативно-інструктивні документи що регламентують розвиток ТСО.
Нормативно-правові основи формування туристської організації. Необхідна документація
ТСО.Обов'язки і права керівника тур групи. Міжнародна «Хартія туризму»; Глобальний
етичний кодекс туризму («Кодекс мандрівника »); Гаазька декларація з туризму; Закон
України «Про туризм»; Статут ФСТУ; Правила організації самодіяльних тур подорожей;
Правила проведення тур подорожей з учнівською та студентською молоддю України;
Положення про тур (МКК); Правила проведення змагань з техніки спортивного туризму
та спортивних тур походів; Положення про систему підготовки кадрів спортивного
туризму; Класифікація маршрутів тур походів.Тема 6. Організаційні форми туристської
діяльності.Організаційно-масова
діяльність
ТСО.Навчально-методичний
напрям
діяльності ТСО. Типи, види і форми самодіяльного туризму.За характером тур маршруту
та ін. Підготовка і проведення тур походів, експедицій, подорожей, мандрівок з різних
видів туризму як основні види діяльності ТСО. Стаціонарні та туристські, масові, групові
та індивідуальні якформи ТСО. Теоретична (гуртки, факультативи, конференції),
краєзнавча (екскурсії, походи, експедиції), творча (культурно-масові заходи та ігрова
діяльність), суспільно корисна як форми роботи.Клієнти та партнери ТСО. Потенціальні
клієнти та партнери тур організації. Виставки, ярмарки та тур салони.Тема 7. Професійна
психологічна підготовка туристів самодіяльної організації.Особистісний розвиток
протягом усього життя. Типи характеру учасників тур відпочинку, подорожей та
мандрівок. Принципи класифікації характерів в європейській астрології. Становлення
особистості як період особливо активного формування духовного багатства людини, її

моральної чистоти, фізичної досконалості, готовності до праці, здатності бути активним
громадським діячем.Тема 8. Характеристика туристського маршруту діяльності
ТСО. Організація оздоровчо-спортивної роботи пішохідного, гірського та лижного
туризму. Організація масової роботи водного, велосипедного, спелеологічного та
гірськолижного туризму. Самодіяльний туризм у системі відпочинку.Специфічна
особливість гірського туризму.Найголовніша небезпека зимових походів.Територія
України для здійснення велосипедних подорожей, спелеотуризму, автомототуризму та
ін.Тема 9.Забезпечення безпеки подорожі. Гарантування захисту та безпеки туристів.
Основні загрози розвитку туризму. Безпека туризму. Потенційні небезпеки в подорожах.
Зобов’язанняфахівців тур діяльності щодо регулярного проведення інструктажу стосовно
прав та обов'язків туристів, виконання ними дій у разі екстремальних ситуацій чи завданої
їм шкоди, вимог законодавства країни перебування, оформлення медичного страхування,
профілактики травматизму невиробничого характеру (пожеж, отруєнь алкоголем,
ураження електрострумом, утоплень) тощо.Тема 10. Діяльність ТСО в сфері
екстремального туризму. Екстремальний туризм як активний засіб пересування.
Екзотичні види екстремального туризму. Популярні місця екстремального туризму.
Екстремальний туризм- подорожі і розваги, лазіння по скелях, плавання на плотах по
бурхливих ріках, підводний туризм, сафарі, фізична підготовка. Пригодницькі подорожі,
відвідування екзотичних місць, вулканів, островів, водоспадів і ін. Нестандартні подорожі
в екзотичні й екологічно чисті природні резервації (джайлоо), пов'язані з незвичайними
подорожами, нетрадиційними транспортними засобами. Тема 11. Особливості
узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду з питань діяльності самодіяльного
туризму.Німецький
Альпійський
Союз,
особливості
організації
туристів.
Західноєвропейські клуби, правила, норми, структури та організація праці.Деякі аспекти
становлення самодіяльного туризму Закарпаття. Створення сучасних тур маршрутів.
Проблеми та перспективи розвитку активного самодіяльного туризму.Тема 12.
Планування
діяльності
туристської
самодіяльної
організації.Процес
планування.Стратегічне планування. Соціальна орієнтація. Планування як самостійна
галузь знань та особлива сфера людської діяльності.Методологія планування як
сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів
розробки планів, їх обґрунтування та описання відповідно до сучасних вимог клубної
діяльності.Тема 13. Організація змагання з тур багатоборства в клубній
діяльності.Організація і планування тренувань. Змагання з тур багатоборства. Туристка
техніка, тур зльоти, спортивне орієнтування, скелелазіння, вело туризм, авто
туризм.Основнізавдання - вдосконалення техніки і тактики туризму, підтримка фізичної
та морально-вольової підготовки на високому рівні. Види тур змагань: змагання з
туристських навиків, з туристської техніки і з орієнтування на місцевості.Туристські
зльоти як туристські свята на природі.Тема 14. Відродження тур активності як форма
реалізації людиною свого потенціалу.Тур активність, діяльність як сприяння
розширенню сфери свободи особистості, сфери прийняття самостійних, найбільш
оптимальних і відповідальних рішень.Глибокий психічний розлад від творів мистецтва та
вишуканого природного ландшафту. Ознаки: запаморочення, втрата самовідчуття та
орієнтації, депресія. Ієрархії цінностей українців як прагнення до незалежності власного
існування, до можливості самому визначати свою життєву стратегію.Тема 15.
Особливості діяльності туристської самодіяльної організації.Територіальний тур клуб
та його характеристика. Діяльність клубуна демократичних засадах: добровільності,
рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності своїх керівних органів,
законності та гласності.Клуб як юридична особа, державна реєстрація: самостійний
баланс, відокремлене майно, розрахунковий, валютний та інші рахунки у банках

України.Тема 16. Науковці і практики щодо існуючих проблем діяльності
ТСО.Проблемні питання становлення та розвитку самодіяльного туризму. Проблемні
питання класифікації спеціалістів тур організації. Розробка термінологічного апарату
самодіяльного туризму. Методологія формування теоретичних засад та ін. Тема
17.Добровільне об'єднання як громадська організація задля задоволення інтересів і
потреб громадян на засадах самоврядування.Поняття, види, функції - захисна, виховна,
кадрова, політична громадської організації. Громадський рух. Засоби тиску суспільних
об'єднань на органи влади. Функціонування громадських організацій і рухів. Основні
відмінні риси громадських організацій. Оподаткування неприбуткових установ та
організацій. Молодіжні громадські організації. Дитячі громадські організації.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси /засоби:
рекомендована науково-пошукова робота, обов’язкове вивчення основних елементів
організації та проведення індивідуальних, групових та масових тур заходів як на території
України так і закордоном. Презентація проектів тур заходів, програм для різної вікової
категорії туристів.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, тест-контроль,
лабораторні заняття, консультування, робота в ініціативних групах, науково-пошукова,
індивідуальна та самостійна робота.Участь в конференціях.
14.Форми та критерії оцінювання: Вхідний, поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на лабораторних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань, самостійної роботи.Підсумковий контроль, екзамен у V
семестрі. Шкала оцінювання: національна та ECTS.
Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент
не
усвідомлює
зміст
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.
У студента
відсутня уява, необхідна для
висвітлення питань.

Задовільний

Відповіді
на
питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю
і
послідовністю
суджень,
без

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене
питання
супроводжується ґрунтовним

включення випадкових і випадання поясненням.
істотних з них.

Сума балів
за
Оцінка
навчальну
діяльність ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий: відмінно

80-89

B

достатній: добре

для екзамену

добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

Незадовільний
(з не задовільно з можливістю
можливістю
повторного повторного складання
складання)

0-34

F

Незадовільний
(з не задовільно з обов’язковим
обов’язковим
повторним повторним вивченням дисципліни
вивченням дисципліни )

низький: задовільно

15. Мова викладання: українська.
1.Код: ВВ.2.04
2.Назва: ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Борисова О.В.
9.Результати навчання:
знання:
регіональні особливості традиційно-культурної
спадщини українського народу; основи музеєзнавчої роботи; основи планування
шкільної музейно-краєзнавчої роботи;вміння:розкривати механізм появи і розвитку
основних явищ
матеріальної і духовної культури українців; організовувати творчопошукову, обліково-зберігальну, експозиційну, культурно-освітню роботу у краєзнавчому
музеї; здійснювати комплексне вивчення конкретної території; організовувати роботу
краєзнавчого музею та
шкільну (позашкільну) музейно – краєзнавчу діяльність.
компетенції: здатність до формування компетенцій щодо використання історично
усталених форм життєдіяльності населення з метою розробки національно-орієнтованого
туристичного продукту;здатність представляти результати пошуково-дослідницької
роботи у формах звітів, прикладних розробок, доповідей, рефератів, публікацій і
публічних обговорень;здатність аналізувати і використовувати результати музейнокраєзнавчої роботи в туристичній діяльності.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне

11.Зміст курсу:Тема 1. Історія музейної справи. Історія колекціонування і створення
музеїв. Сучасна музейна справа в Україні: стан, проблеми і шляхи вирішення.
Становлення і розвиток музейної справи в контексті освітньої діяльності. Постанови
уряду з питань розвитку шкільного музеєзнавства. Тема 2. Призначення і особливості
шкільного краєзнавчого музею. Основані принципи організації і діяльності шкільного
музею. Специфіка музейної діяльності.Напрями музейної діяльності. Основні профільні
групи музеїв.Тема 3. Організація шкільного краєзнавчого музею. Шкільний музей в
системі навчально-виховної роботи шкільного і позашкільного освітньо-виховного
закладу. Профілі шкільних музеїв і напрями їх діяльності.. „Положення про музей при
навчальному закладі”, який перебуває у сфері управління МОН України (мета і основні
завдання музею; створення та ліквідація музею; керівництво музеєм; облік і збереження
музейного фонду; утримання і фінансування музею). Принципи вибору профілю музею
залежно від місцевих соціально-історичних умов і навчально-виховних завдань освітньовиховного закладу. Тема 4. Робота шкільного учнівського активу Актив шкільного
музею і його роль у створенні й роботі шкільного музею. Структура учнівського
самоуправління в шкільному музеї. Рада шкільного музею і її функції. Секційна робота
шкільного музею. Тема 5. Історико-типологічні аспекти українського краєзнавства.
Національно-державотворчий аспект. Міжетнічно-консолідуючий аспект. Регіональнокульту-ровідтворюючий аспект. Педагогічно-соціалізуючий аспект.
.Науковопросвітницький аспект. Тема 6. Національно-просвітницькі орієнтири як чинник
розвиту
українського музеєзнавства. Музєзнавство як засіб міжнаціонального
виховання. Музеєзнавство у формуванні регіонального типу
культури і освіти.
Географічне музеєзнавство як метод вивчення просторових відмін- ностей території
України. Педагогічно-соціалізуючий аспект музеєзнавства.Музейно-пізнавальне поле
України як загальноукраїнська культурно-інформаційна система. Тема 7. Планування
музейної роботи.Форми планування роботи шкільного музею і методика розробки плану
його роботи. Структура довготермінових і поточних планів музейної роботи.
Відображення в планах роботи навчально-виховної музейної роботи (напрямів і тематики
пошуково-збиральницької роботи; виставково-експозиційної роботи; використання музею
з метою організації навчально-пізнавальних і масово-виховних заходів тощо). Зв’язки
музею з різними закладами та установами. Тема 8. Комплектування музейних фондів.
Мета і завдання комплектування музейного зібрання. Методи комплектування (тематичне,
систематичне, комплексний метод). Розробка програми пошуково-дослідницької роботи
музею. Розробка й проведення тематичного пошуку з використанням форм поточного
комплектування і цільового підходу. Розподіл обов’язків між учасниками тематичної
експедиційної роботи. Підготовка експедиційно-пошукової документації. Методика
експедиційно-збиральницької роботи і оформлення зібраних матеріалів. Тема 9. Фондова
робота музею.Форми комплектування фондів шкільного музею. Основні принципи,
форми і методи обліку предметів у державних музеях. музейному фонді. Форми і
правила заповнення обліково-зберігальної документації у шкільному музеї. Форми і
методи наукового опису музейних предметів. Правила і умови зберігання музейних
предметів. Тема 10. Експозиційна робота музею.Наукові засади музейної виставковоекспозиційної роботи. Ознайомлення із прийомами побудови і оформлення музейної
експозиції. Порядок розробка і монтаж шкільної музейної експозиції (ідейний задум і
тематична структура експозиції, вивчення і добір матеріалів; складання тематикоекспозиційного плану; розробка проекту художнього оформлення; обговорення проекту
художнього оформлення експонатів і монтажних конструкцій; виготовлення музейних
експонатів; монтаж експозиції). Тема 11. Організація музейних екскурсій. Музейна

екскурсія як одна з форм навчально-методичної та культурно-освітньої роботи. Об’єкти
музейної екскурсії. Принципи екскурсійної методики (цілеспрямованість, тематичність,
логічна і хронологічна послідовність, науковість, наочність, конкретність). Основні етапи
підготовки і проведення музейної екскурсії (визначення мети і теми екскурсії; добір і
вивчення різних джерел; складання маршруту екскурсії підготовка контрольного і
індивідуального тексту; складання методичної розробки екскурсії). Відгук методиста на
текст і методичну розробку екскурсії. Методика проведення музейної екскурсії. Прийоми
і способи показу під час музейної екскурсії. Використання виставково-музейної експозиції
у туристично-пізнавальній діяльності. Тема 12. Сучасні форми музейної роботи та їх
оновлення. Музеєзнавство в умовах зміни системи суспільних цінностей і зміщення
акцентів в житті населення. Проблема перетворення музейної галузі із дотаційної у
прибуткову. Досвід зарубіжних країн у створенні неординарних тематичних музейних
експозицій.
Тенденції зростання мережі музейних закладів в Україні. Напрями
підвищення рівня музейної науково-дослідницької, культурно-просвітницької та
патріотично-виховної роботи.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:постанови
уряду з питань розвитку шкільного музеєзнавства.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі. Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту Обсяг правильно висвітлених
відповідь на питання. Його відповідь питань дорівнює 100%. Кожне

характеризуються
логічністю і висвітлене питання
супропослідовністю
суджень,
без воджується
ґрунтовним
включення випадкових і випадання поясненням.
істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.2.05
2.Назва:АНІМАЦІЙНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В.
9.Результати навчання: знання: сутності, значення та передумов зародження анімації в
туризмі; нормативно-правової бази, яка регулює організацію анімаційних послуг в Україні;
методики організації анімаційних послуг у різних видах туризму; досліджувати функціонування
ринку анімаційних послуг в Україн;. особливостіей організації анімаційних послуг у різних видах
туризму; основні сегменти ринку анімаційних послуг; вміння:оцінювати основні підходи та
критерії підприємств дозвілля;визначати особливості роботи аніматорів з різними категоріями
туристів; вивчатиособливості складання анімаційних програм;керувати анімаційною групою; укладати договори на організацію анімаційних послуг;компетенції: здатність до опанування
теоретичними і професійними знаннями щодо організації анімаційних послуг в туризмі; здатність
моделювати анімаційні послуги як складову частину туристського продукту; здатність до
отримання практичних навиків розробки анімаційних програм різного спрямування з організації
надання анімаційних послуг в туризмі.

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне

11.Зміст курсу:Тема 1. Основи організації анімаційних послуг в туризмі. Поняття
дозвілля. Організація відпочинку від найдревніших часів до сьогодення. Організація
анімаційної діяльності в туризмі. Місце дозвілля в структурі бюджету часу людини.
Ознаки дозвілля. Мета дозвілля. Характеристики процесу розваг. Фактори, що впливають
на вибір розваг. Тема 2. Індустрія туристичного дозвілля. Класифікація підприємств
індустрії дозвілля та розваг: вітчизняний та закордонний підходи. Функції туристичної
анімації: адаптаційна, стабілізуюча, оздоровча, інформаційна, удосконалююча, рекламна.
Тема 3. Модель фахівця туранімації. Закордонний досвід підготовки фахівців з
анімаційної діяльності. Вимоги до аніматорів. Трудограма професії тураніматора. Графік
роботи аніматора. Тема 4. Організація анімаційних послуг в готелях і туристичних
комплексах.Характеристика підрозділів, що надають анімаційні послуги. Фактори, що
впливають на кількість та склад закладів дозвілля в готелях і туристичних комплексах..
Готельні анімаційні послуги і програми. Характеристика персоналу готельних
анімаційних служб. Працеграмма професії тураніматора. Модель спеціаліста туранімації.
Склад анімаційної команди готелів та туристичних комплексів Тема. 5 Класифікація
туристів. Психодіагностика туристів. Особливості роботи з туристами різних категорій.
Форми роботи з різними віковими групами відпочиваючих. Класифікація туристів за
ставленням до влаштування дозвілля. Національні особливості туристів та їх врахування
при складанні анімаційних програм. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. Тема 6
.Матеріальна база для забезпечення роботи анімаційної служби готелів і
туркомплексів.Матеріальна база анімації: перший, другий, третій рівні. Готельні
анімаційні. Вимоги до побудови анімаційних програм. Напрями і програми туристичної
анімації. Тема 7. Етапи формування анімаційних програм. Сценарій анімаційної
програми: поняття, різновиди. Монтажний лист. Сценарний план. Сюжетний хід.
Композиційна побудова анімаційної програми. Мізансцена анімаційної програми. Тема 8.
Організація ігрової та спортивної анімації. Гра ж складне соціокультурне явище.
Мотивація гри. Форми ігрової діяльності в туристичній анімації. Критерії оцінки якісного
складу ігрової аудиторії. Особливості розробки сценарію ігрової програми. Різновиди
ігрових майданчиків для ігрової анімації. Особливості підготовки аудиторії до участі у
ігровій анімації. Врахування кліматичних умов, пори року при складанні ігрових
анімаційних програм. Методика проведення рухливих ігор.. Побудова програм рухливих
ігор. Тема 9. Музична та танцювальна анімація. Поняття та особливості емоційного
впливу музики. Диференційованих підхід при розробці музичних анімаційних програм.
Історія зародження музичної анімації. Форми музичної анімації. Класифікація музичних
фестивалів: Різновиди музичних конкурсів: професійні, аматорські, музичноігрові
конкурси. Особливості розробки музичних анімаційних програм в різних закладах
розміщення туристів. Танці під живу музику як найбільш розповсюджена форма
танцювального дозвілля туристів. Особливості анімаційної дискотеки. Тема10.
Специфіка вербальної анімації.Поняття вербальної анімації. Способи впливу на
аудиторію за допомогою мови. Характерні риси вербального спілкування. Необхідність
знання іноземних мов при підготовці аніматорів дозвілля. Професійні якості, навички і
вміння аніматорів. Імпровізація як найвища форма анімації. Форми сучасної вербальної
анімації та їх характеристика. Монолог, діалог, дискусії, диспути, суперечки, лайки,
бесіди, обговорення, творчі зустрічі, лекції, розповіді. Тематика лекцій та врахування
аудиторії при складанні вербальної анімаційної програми.Тема
11. Організація
анімаційних шоу. Поняття шоу. Різновиди анімаційних шоу ( сценічні шоу, технічні
шоу). Мета шоу-програм. Найвідоміші сценічні та технічні шоу, що слугують факторами
атракції туристів в усьому світі.Поняття театралізації в анімаційних сценічних шоу

туристсько-рекреаційних закладів. Способи театралізації анімаційних програм. Різновиди
сцени при розробці шоу-програм: Необхідність врахування матеріально-технічної бази
анімаційних шоу.Тема 12. Свято як основа комплексної анімації. Карнавальна анімація
Поняття свята. Психологічні особливості впливу свята на людину. Різновиди свят:
побутові (сімейні), релігійні, державні, календарні, свята казкових героїв і окремих
професій, офіційні і неофіційні свята, сільські та міські свята, постійні та разові
свята.Народні свята як об'єкти культурно-пізнавального туризму.
12.Рекомендоване або обов'язкове
вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:
організаційних форм відпочинку від найдревніших часів до сьогодення.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума

балів

Оцінка за національною шкалою

за навчальну Оцінка
діяльність
ECTS

для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.2.06
2.Назва: СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): поглибленої фахової підготовки.
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9.Результати навчання: знати: основні понять економіки підприємств туристичної
індустрії; економічний механізм функціонування підприємств туризму в умовах ринкової
економіки; фактори, які впливають на різні аспекти діяльності підприємств туристичної
індустрії та механізми управління ними; систему взаємозв’язків результатів господарської
діяльності підприємств туризму; методи аналізу та планування показників розвитку
підприємств туризму; вміти: оцінювати економічний стан туристичного підприємства;
обґрунтувати стратегію управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства;
правильно обирати методи планування залежно від результатів аналізу виробничої і
фінансово-комерційної діяльності та цілей розвитку підприємства; управляти поточними
витратами підприємства і собівартістю продукції; обґрунтовувати плани з реалізації
туристичного продукту, формування доходу та прибутку підприємства; визначати резерви
підвищення ефективності виробничої та фінансово-комерційної діяльності підприємств;
компетентності:здатність до цінки стратегії (гнучкість і орієнтацію на зовнішнє і внутрішнє
середовище підприємства; рівень збалансованості цілей діяльності з ресурсами для їх досягнення;
імовірність ризику; чітке поєднання підцілей); здатність до самостійної розробки базових

стратегій розвитку підприємства.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1. Підприємництво як особливий вид діяльності. Сутність і зміст
підприємництва. Функції підприємництва. Стадії підприємницької діяльності.
Підприємницьке середовище та його стру- ктура. Умови здійснення підприємницької
діяльності. Тема 2. Типологія піприємництва. Класифікація підприємництва. Види

підприємницької діяльності в туризмі. Організаційно-правові форми підприємницької
діяльності. Джерела фінансування утворення нових підприємств. Тема 3. Інновації та
підприємництво в туризмі. Вибір та реалізація підприємницьких ідей. Інноваційна
діяльність туристичних організацій. Тема 4. Мале підприємництво Сутність і критерії
визначення суб’єктів малого підприємництва. Роль малого підприємництва в розвитку
економіки. Переваги і недоліки малого підприємництва. Причини, що уповільнюють
розвиток малого підприємництва. Тема 5. Форми державної підтримкималого
підприємництва. Інфраструктура підтримки малих підприємств. Спрощена система
оподаткування, звіту і звітності для малих підприємств. Сплата єди- ного податку певних
видів діяльності. Тема 6. Оподаткування в туристичній сфері Види податків і зборів,
що сплачують підприємці. Податок на при- буток підприємств. Податок на додану
вартість. Податок на майно підприємств. Податки, що надходять до дорожних фондів і
плата за землю. Особливості оподаткування туристичної діяльності. Тема 7.
Підприємницький ризик. Сутність підприємницького ризику. Класифікація
підприємниць- ких ризиків. Фактори, що впливають на рівень підприємницьких ри- зиків.
Керування підприємницькими ризиками. Тема 8. Відповідальність суб’єктів
підприємницької діяльності.Сутність і види відповідальності. Громадянська
відповідальність. Засоби забезпечення виконання підприємцями своїх громадянських
обов’язків. Кримінальна відповідальність підприємців. Тема 9. Формування стратегії
туристичного підприємства. Сутність та об'єкти економічної стратегії туристичної
діяльності. Базові економічні стратегії: виживання, стабілізація та розвиток. Послідовність
(етапи) розробки стратегії суб'єктів господарювання.Тема 10.Стратегії розвитку, які в
туризмі мають специфічні особливості. Стратегії концентрованого зростання. Стратегії
інтегрованого розвитку. Стратегії диверсифікації туристичної діяльності. Стратегії
перегрупування сил з метою підвищення ефективності. Тема 11 . Обґрунтування та
реалізація економічної стратегії. Організація стратегічного передбачення, яке вимагає
систематичного удосконалення методів розробки нових та ефективного коригування
чинних стратегій, що потребує високого професіоналізму як розробників, так і виконавців
стратегічних рішень. Тема 12. Процедура розробки стратегії функціонування
підприємства. Головні етапи обґрунтування основних показників та альтернатив для
реалізації обраної стратегії.Початкова стадія.Стадія проникнення. Стадія прискореного
зростання. Стадія перехідного періоду. Визначення різних за часом програмних цілей
(цільових настанов): поточних, короткострокових, середньострокових, довгострокових і
на далеку перспективу.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:економіки
туризму та туристичного бізнесу, показників оцінки туристичної діяльності.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

відсутність уміння міркувати.
Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.2.07
2.Назва: ЕТНОГРАФІЯ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): поглибленої фахової підготовки.
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В.
9.Результати навчання: знання:основи етнографії України; перспективи та можливості
розвитку на території України етнографічного туризму; теоретичні засади і принципи
використання етнографічних знань і вмінь з метою створення націфонально стилізованих
засобів прозміщення, закладів харчування, етнографічних музеїв;вміння: організовувати
етнотуристичну діяльність на території регіону; створювати туристичну інфраструктуру з
врахуванням етноспецифіки території;організовувати діяльність та експозиції етнічних
музеїв; представляти заклади харчового сервісу в національному коолоритному стилі;
компетентності:здатність організовувати простір для обрядодійств та інших
анімаційних заходів; здатність до декорування закладів туристичної інфрпструктури
відповідно до еитнографічнох умов території; здатність витримувати дизайн туристичних
комплексів віфдповідно до етнографічної специфіки регіону.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу: Тема 1. Український етнос у просторі і часі. Предмет і завдання
етнографії. Регіональна термінологія. Від народознавства до етнології.Ключові поняття і
терміни в теорії етносу. Етнічні процеси до етнічні взаємини. Типологія етнічних
процесів.Тема 2. Методика етнографічних досліджень.
Технологія польової
роботи.Методика та методологія етнографії. Етнографія і суміжні дисципліни. Школи і
напрями в етнографії. Тема 3. Етнорегіональна своєрідність України та українців.
Типологія історикол-ектнографічного районування України. Етнографічні групи
українців. Етнорегіональна й національна символіка. Тема 4. Етнотуристичні ресурси
України.Етнографічні об'єкти
України. Діяльність етнографічних музеїв України.
Визначення поняття етносадиба та умови її діяльності. Визначення поняття
етнотуристичний комплекс та напрями його функціонування. Скансен та основі елементи
його моделювання. Етнофестивалі, ярмарки та виставки народних промислів та ремесел.
Тема 5.Етнографічні знання в проектуванні туристичних послуг. Визначення поняття
«етнорграфічні знання». Складові етнографічних знань, що використовуються у туризмі
(домашні промисли та ремесла, поселення та житло, народна архітектура, народний одяг,
їжа та харчування, громадський побут та звичаєвість, сімейна і родинна обрядовість).
Особливості формування туристичних послуг, перспектива залучення етнографічнихї
знань до проектування туристичного продукту. Тема 6. Використання етнографічних
особливостей матеріальної
культури українців
в туристичному сервісі та
інфраструктурі регіону. Особливості матеріальної культури різних регіонів України.
Регіональні особливості будівництва та органзації присадбних територій. Харчові традиції
та кулінарне мистецтво різних регіонів України.Тема 7. Етнотуристичний комплекс.
Етнотуристичний комплекс та його структура. Приклади функціонування існуючих
етнотуристичних комплексів. Проектування основних, додаткових та супутніх послуг
етнографічного комплексу. Тема 8. Моделювання етнотуристичної інфраструктури
території. Умови проектування етнографічного дизайну відповідно до специфіки
території. Ландшафтний дизайн.. Архітектурний характер житлових та господарських
будівель. Тема 9. Моделювання етнографічних садиб.Відтворення народної архітектури

в умовах підприємств гостинності. Особливості планування етносадиб, внутрішнього
інтер'єру, екстер'єру будівлі. Вимоги щодо оснащення кімнат в етносадибах. Рекоменадції
щодо створення номерного фонду. Правила формування інтерєру номерів відповідно до
етнічної специфіки регіону. Тема 10. Моделювання
етноорієнтованого харчового
сервісу.Вимоги щодо організації і роботи закладів харчового сервісу. Дотримання
етнодизайну ресторанних залів, основних умов національних традицій в гостинності і
одязі персоналу. Тема 11. Народна кухня регіону. Основні ознаки кухні регіону (
щоденна, святкова та орбрядова їжа). Режим та етикет харчування, основні харчові
заборони. Харакетрний стиль приготування їжі та її споживання. Тема 12. Відтворення
етнічно-культурних пам'яток.Сучасні уявлення і тенденції дослідження культурної
спадщини з точки зору туристичної діяльності. Методика оцінювання культурної
спадщини регіонів. Методика дослідження характеру й ступеня впливу культурної
спадщини на розвиток туризму в регіоні. Оцінювання історико-культурного потенціалу та
його впливу на розвиток регіонів України. Сучасний стан та основні проблеми збереження
і використання культурної спадщини України. Оцінювання використання історикокультурного потенціалу регіонів, його роль та значення в розвитку туризму в Україні.
Практичні шляхи та пропозиції щодо збереження і використання культурної спадщини
України в сучасних со- ціально-економічних умовах.
Тема 13. Створення
етнографічних музеїв і скансенів.Музейна політика. Законодавство в галузі культури,
музейництва. Музейна мережа. Музейний менеджмент Характеристика сучасного рівня
розвитку світового
та вітчизняного музеєзнавства, його прогностичний аналіз.
Експозиційна робота музеїв з врахуванням специфіки регіону. Методика розробки змісту
етнографічної експозиції. Методика добору, розробки, виготовлення експозиційного
матеріалу. Тема 14. Етноанімаційні програми в комплексі туристичних послуг.
Анімаційні послуги в туризм та напрями їх створення.
Умови проектування
етноанімаційних програм. Використання окремих елементів етноанімаційних послуг
(усна народна та фольклорна творчість, народні знання та вірування, святкова та сімейна
обрядовість тощо). Тема 15 Технологія створення етноанімаційних програм.Технологія
розробки та організації тематичних анімаційних програм. Функції етноанімаційних
програм. Підсистеми процесу реалізації
анімаційної пргограми (організаційна,
інструкційно-методична, режисерська, технічна) Етноанімаційні програми у формування
туристичних сполугн. Особливості моделювання народних обрчядодійств. Тема 16.
Моделювання
етнот
уристичного
продукту.
Складові
етнотуристичного
продукту.Етноорієнтовані
послуг
(розміщення,
харчування,
транспорт,
трансфер).Додаткові етноорієнтовані прослуги (етноанімаційні програми, костюмовані
тури, тематичні парки, скансени, ярмарки, фестивалі тощо). Спеціалізовані послуги.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: походження
та етнічнуісторію українецівв; етноргіональну своєрідність
України та українців,
матеріальні основи та духовний світ українства.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у ІУ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента

Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.2.08
2.Назва: ШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В.
9.Результати навчання: знання: вимоги до організації шкільних екскурсій; сутність
методології та її роль у процесі наукового пізнання;логіку та загальну схему пошуководослідницької роботи; вміння:
організовувати, проводити та підбивати підсумки
екскурсій у різних формах (бесіди, конференції, диспути, виставки колекцій, стіннівок,
малюнків, альбомів тощо); компетентності:здатністьстимулювати особистісні творчі
якості учнів; здатність до самостійного педагогічного пошуку і впровадження його
результатів у шкільний навчально-виховний процес; здатність використовувати одержані
знання та уміння щодо організації пошуково-дослідницької та краєзнавчої роботи з
учнями; здатність формувати, оформляти, представляти, докладати і аналізувати
результати виконаної учнівської пошуково-дослідницької роботи.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Екскурсії в системі шкільної навчально-виховної роботи.
Навчальна екскурсія – складна в методичному і організаційному відношенні форма занять
з учнями. Розгляд різних аспектів підготовки, проведення і використання матеріалів
шкільних навчальних екскурсій. Тема 2. . Основи екскурсійної теорії.Теорія екскурсійної
справи. Сутність екскурсій. Ознаки та функції (наукової пропаганди, інформації,
організації дозвілля, розширення світогляду) екскурсії. Класифікація екскурсій: за
критерієм змісту за складом учасників, за місцем проведення, за способом пересування,
за формою проведення.Рекреаційна сутність екскурсій. Тема 3. Основи екскурсійної
методики
.Ескурсійний
метод
пізнання.
Екскурсійний
аналіз
(мистецтвознавчий,історичний,
природничо-науковий,
виробничо-економічний).
Ескскурсійна методика (як основа, як механізм, як процес).Методика показу, методика
розповіді, методик організації екскурсійного процесу.Тема 4.Методика підготовки
екскурсії. Організація підготовки екскурсійного продукту. Етапи розробки екскурсії:
визначення мети,завдань і теми екскурсії; відбір та вивчення інформаційних джерел;
відбір та вивчення екскурсійних об»єктів» складання, обхід (об»їзд) маршурту екскурсії;
підготовка тексту екскурсії; комплектування «портфеля екскурсовода»; складання
технологічної карти екскурсії; висновки по тексту та технологічній карті; прийом(здача)
екскурсіїї. Опанування екскурсійного продукту.Тема 5. Методика проведення
екскурсії.Сутність і класифікація методичних прийомів. Загальна методика і спеціальні
методики. Показ в екскурсії Характерні особливості екскурсійного показу. Методичні
прийоми показу.
Розповідь в екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Особливі
методичні прийоми проведення екскурсій. Системна взаємодія елементів і компонентів
екскурсійного процесу.Тема 6. Шкільні навчальні екскурсії в природу. Краєзнавча основа

шкільного курсу географії. Краєзнавчий принцип у навчанні. Зміст краєзнавчих питань і
практичних завдань у підручниках з географії. Оцінка за наслідками педагогічної
практики стану і рівня організації шкільних природознавчих екскурсій. Мета і значення
шкільних програмних екскурсій в природу. Зміст шкільних програмних екскурсій в
природу. Система шкільних навчальних екскурсій в природу. Використання матеріалів
екскурсії на уроках географії. Тема 7. Шкільні навчальні екскурсії на виробництво.
Мета і значення шкільних навчальних екскурсій на виробництво. Оцінка за наслідками
педагогічної практики стану і рівня організації шкільних вирбничих екскурсій. Мета,
значення і зміст шкільних програмних екскурсій на виробництво. Підготовка вчителя і
учнів до виробничої екскурсії. Проведенння екскурсії і використання її матеріалів у
навчальному процесі. Тема 8. Шкільні музейні екскурсії. Шкільне музеєзнавство.
Основні напрямки діяльності шкільних краєзнавчих музеїв. Форми використання музейної
експозиції і фондових матерілів у шкільному навчально-виховному процесі. Планування
музейної екскурсійної роботи. Урок-екскурсія у музеї. Основні етапи підготовки і
проведення музейної екскурсії. Специфіка пізнавального процесу під час музейної
екскурсії
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:інструктивні
матеріали МОН України щодо організації екскурсій і подорожей з учнівською молоддю.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

ВВ.3.2 Дисципліни П циклу
1.Код: ВВ.3.2.01
2.Назва:ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5
8.Прізвище лектора: доцент Борисова О.В.
9.Результати навчання: знання:особливостей
формування сучасних тенденцій та
національного і світового інвестиційного ринку; нормативно-правових аспектів
здійснення інвестиційної діяльності; механізму функціонування інвестиційного ринку;
специфіки
інвестиціййних
ризиків;
прийомів
інвестиційного
менеджменту;
вміння:інтерпретувати інвестиційну політику турпідприємства; розробляти стратегію
управління інвестиційним розвитком турпідприємства; використовувати інвестиційну
привабливість об'єктів ринку інвестицій; компетентності: здатність до узагальнення
вітчизняного і закордонного досвіду з питань аналізу і обробки науково-технічної

інформації у сфері інвестиційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій;
здатність
до
розроблення
інвестиційної
стратегії
турпідприємства;здатність до аналізу інвестиційної привабливості проектів, формування
інвестиційного портфелю та програм реальних інвестицій підприємства;здатність до
управління інвестиціями на турпідприємстві.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1.Теоретичні основи інвестиційного менеджменту. Суть
інвестицій. Структура і значення капітальних вкладень. Види інвестицій. Принципи
інвестиційної стратегії. Поняття та економічна сутність інвестицій. Класифікація
інвестицій за різними ознаками. Поняття валових та чистих інвестицій. Роль інвестицій.
Тема 2. Мета, задачі та функції інвестиційного менеджменту.Інвестор як самостійний
суб’єкт підприємницької діяльності. Класична економічна теорія максимізації прибутку.
Функціональний та динамічний підхід інвестиційного менеджменту. Рішення з
інвестиційних проектів. Основні функції. Тема 3. Інвестиційний ринок та його оцінка.
Інвестиційний ринок та його основні складові. Оцінка інвестиційного ринку.
Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку. Оцінка інвестиційної
привабливості. Сутність інвестиційного ринку. Місце інвестиційного ринку у системі
ринків. Тема 4. Інвестиційна привабливість на мезоекономічному рівні.Матриця
інвестиційної привабливості. Характеристика внутрішнього середовища підприємства.
Послідовність оцінки інвестиційної привабливості тур підприємства. Стадія
кон’юнктурного ринку протягом усього кон’юнктурного циклу, обсяг операцій. Тема 5.
Пріоритетні галузі країни іноземних інвесторів.Зацікавленість інвесторів США,
Німеччини та Великобританії. Інвестиційна привабливість регіонів. Методика визначення
інвестиційної привабливості регіонів. Фактори, що характеризують інвест. привабливість
галузей економіки. Життєвий цикл підприємства та його інвестиційна привабливість.
Тема 6. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.Інвестиції як макро та
мікрорівні. Відбір підприємства для інвестування. Склад показників, які характеризують
підприємство. Макрорівень, об’єкти інвестування галузі, підгалузі, регіону, окремі
підприємства. Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в країні. Іноземні
інвестиції, кредити, займи, власні кошти підприємств.Тема 7. Управління інвестиційною
програмою розвитку підприємства.Сутність інвестиційних рішень. Системний підхід в
управлінні інвестиціями. Оцінка інвестиційних рішень. Управління інвестиційними
програмами. Методи та інструменти інвестиційного управління туристичним бізнесом.
Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Регулювання
інвестиційної діяльності в системі управління .Тема 8. Фінансова звітність
підприємства з інвестиційної діяльності.Фінансова звітність та баланс. Управління
грошовими потоками щодо інвестиційної діяльності. Аналіз грошових потоків. Фінансова
діяльність. Ануїтет (фінансова рента). Фінансову звітність про рух грошових коштів на
підприємстві. Класифікація грошових потоків підприємства. Тема 9. Фактори та умови
формування інвестиційної привабливості підприємства.Залучення інвестицій в
українські підприємства. Схема впливу умов на привабливість підприємства.
Послідовність розрахунку інтегрального показника. Фактори, що впливають на обсяги
інвестицій. Формування інвестиційних ресурсів, темпи інфляції та інші фактори. Правові
умови інвестиційної діяльності. Тема 10. Інвестиційне проектування.Інвестиційний
розвиток регіону. Положення, ресурси, об’єкти та центри області. Перспективні
інвестиційні проекти. Інвестування капіталу у нові проекти. Об'єкти інвестування.
Організаційні проекти - реформування системи управління, створення нової організації,
проведення конференцій і семінарів. Тема 11. Вимоги до інвестиційного проекту.Опис

проекту та його концепції. Строк та умови кредиту. Прогноз прибутків та збитків.
Формулювання проблем і вимог до результатів, вплив на формулювання пропозицій до
проектів. Бездефектні проекти. Розробка концепції інвестування. Прогноз грошових
потоків. Низькоризикові, середньоризикові та високоризикові або «спекулятивні» збитки
як прогноз.Тема 12. Бізнес-планування інвестиційного проекту.Бізнес-план як одна із
частин інвестиційної програми. Пошук інвестиційних можливостей. Оцінювання
ефективності і фінансування інвестиційних проектів. Аналіз бізнес-потенціалу
підприємства. Оцінювання умов бізнесу. Туристський бізнес при застосуванні
інвестиційного менеджменту. Аналіз стратегічних позицій підприємства. Тема 13. Вимоги
міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту.
Формування бізнес плану інвестиційного проекту. Умови кредитування. Критерії
кредитора де одержувача позики. Характеристика позичальника. Міжнародна
інвестиційна діяльність. Стан та структура міжнародного ринку інвестицій. Фактори, які
впливають на ціни активів на міжнародних ринках, та про їх взаємозв'язок. Основні
напрямки міжнародної інвестиційної діяльності.Тема 14. Загальноприйнята
класифікація джерел фінансування інвестиційної програми.Організація фінансування
інвестиційної програми. Формування інвестиційних програм за економічними критеріями.
Критерії щодо формування інвестиційних програм. Джерела фінансування. Класифікація
форм інвестицій. Класифікація суб'єктів інвестиційної діяльності в туризмі. Інвестори,
права та обов'язки. Тема 15. Управління фінансовими інвестиціями. Прийняття рішень з
інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності. Ризики
портфеля інвестицій. Оцінка дохідності окремих видів фінансових активів. Особливості
управління фінансовими інвестиціями. Формування портфелю фінансових інвестицій.
Портфель фінансових інвестицій. Прийняття рішення про вихід проекту з інвестиційної
програми проекту та через визначення індексу рентабельності. Тема 16. Статичні та
динамічні методи оцінки інвестиційних проектів та їх вдосконалення. Методи оцінки
інвестиційних проектів. Оцінки чутливості інвестиційних проектів. Пропозиції щодо
удосконалення методики оцінки інвестиційних проектів. Чутливість проекту за
факторами. Додаткові кошти для фінансування інноваційного проекту. Тема 17.
Характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів.Класифікація
інвестиційних якостей цінних паперів. Модель оцінки акційних опціонів. Управління
портфелем цінних паперів. Систематизація цінних паперів за їх інвестиційними якостями.
Оцінка. Основні параметри оцінки інвестиційних якостей облігацій. Моделі тактичного
розміщення ресурсів.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: знання
механізму функціонування інвестиційного ринку.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
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15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.3.2.02
2.Назва:СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5
8.Прізвище лектора: доцент Борисова О.В.
9.Результати навчання: знання: наукових основ спеціалізованого туриму; спеціальних
видів туризму: рекреаційно-оздоровчого, пізнавального та паломницько-релігійного
характеру; подієвих, освітньо-бізнесових та анімаційних видів спеціалізованого туризму;
поширення спеціалізованого туризму на території України; вміння:класифікувати туризм
за видами та формами; визначити цільові мотивації у різних видах спеціалізованого
туризму; аналізувати ресурси та інфраструктуру спеціалізованого туризму;
компетентності: здатність до використанням інформаційно-комунікаційних технологій
з питань аналізу і обробки інформації у сфері спеціалізованого туризму; готовність
застосування прикладних методів дослідницької діяльності у спеціалізованому туризмі;
володіння культурою мислення, сприйняття інформації, постановки мети та вибору
шляхів її досягнення у різних видах спеціалізованого туризму; готовність до реалізації
проектів у сфері спеціалізованого туризму;
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсуТема 1. Потреби людини. Поняття «потреби людини». Види потреб
(фізіологічні, духовні, екологічні, комунікативні, зміни оточуючого середовища, творчої
самореалізації, у розвагах, хобі-потреби, адреналінові). Вікові особливості формування
ціннісних орієнтацій у дозвіллєвій діяльності. Вплив на формування потреб стану
здоров’я людини. Релігійний чинник вибору форми проведення вільного часу. Вплив
індивідуальних рис характеру на процес вибору виду дозвіллєвої діяльності (темперамент,
рівень комунікабельності, фізіологічні та біологічні потреби). Поняття цільових мотивацій
у туризмі.Тема 2. Основи спеціалізованого туризму. Характеристика терміну
«Спеціалізований туризм», відмінність спеціалізованого туризму від масового.
Сегментація ринку спеціалізованого туризму, інфраструктура цільового туризму,
географія спеціалізованого туризму. Залежність процесу організації спеціалізованого туру
від зовнішніх чинників (соціально-економічного, політичного, культурного, екологічного.
Види послуг у системі спеціалізованого туризму. Тема 3. Спеціальні види туризму
рекреаційно-оздоровчого характеру. Поняття рекреації, рекреаційні потреби як мотивація
до вибору виду туризму, Рекреаційний час, рекреаційна діяльність, рекреаційний простір,
садово-парковий простір.Поняття рекреаційної культури, особливості рекреаційної
культури окремих групп відпочиваючих.Природні та культурні комплекси як елементи
рекреаційної системи. Характеристика природних і культурних комплексів (фізіологічна
та психологічна комфортність, надійність, атрактивність, функціональна відповідність
потребам та умовам рекреаційної діяльності).Роль обслуговуючого персоналу в
рекреаційній системі. Органи управління рекреаційною системою. Рекреаційна система
світу і України.Тема 4. Лікувально-оздоровчий туризм. Поняття лікувального туризму.
Ресурсна база лікувального туризму, сегментація лікувального туризму. Особливості
організації лікувальних турів, розміщення, харчування, транспортне обслуговування
рекреантів. Рекреаційно-лікувальні програми, програми за типом основного елементу
(психотерапевтичні, фізіотерапевтичні, кліматотерапевтичні, бальнеотерапевтичні,
ароматерапевтичні тощо). Методика створення рекреаційно-лікувальних програм.
Поняття оздоровчого туризму, особливості розробки оздоровчих турів для різних
категорій туристів, ресурсна база оздоровчого туризму. Географія лікувально-оздоровчого
туризму. Тема 5. Сільський туризм. Поняття сільського туризму, різновиди сільського
туризму. Місце сільського туризму в загальній класифікації видів туризму, сегмент ринку
сільського туризму, ресурсна база сільського туризму. Мотивація вибору відпочинку в

селі.Особливості організації рекреаційно-туристичної діяльності в умовах сільської
місцевості, вимоги до господарів садиб щодо надання основних і спеціальних послуг
туристам, розміщення, харчування, транспорт, культурно-анімаційне обслуговування
туристів в умовах села і сільської садиби, етнографічний чинник розвитку сільського
туризму.Тема 6. Екологічий туризм. Поняття екологічного туризму, спільні риси
сільського й екологічного туризму, особливості екологічного туризму, різновиди
екологічного туризму. Мотивація вибору відпочинку на лоні природи, сегмент
споживчого ринку екологічного туризму. Ресурси екологічного туризму. Центри
екологічного туризму в світі і в Україні, питання співпраці туристичних фірм і
підприємств з екологічними службами. Туроперейтинг в екотуризмі.Тема 7. Спеціальні
види туризму пізнавального характеру. Поняття культурного туризму, поняття
пізнавального, культурно-пізнавального туризму. Місце культурно-пізнавального туризму
в загальній класифікації видів туризму. Мотивація вибору культурно-пізнавальних видів
туризму, сегмент споживчого ринку культурно-пізнавальних видів туризму, ресурсна база
культурно-пізнавального туризму.Особливості організації культурно-пізнавальної
подорожі. Поняття культурно-пізнавального туру, туроперейтинг у культурнопізнавальному туризмі.Центри культурно-пізнавального туризму в світі і в Україні Тема
8. Подієві види туризму. Поняття подійового туризму, різновиди подійового туризму.
Місце подійового туризму в загальній класифікації видів туризму. Мотивація вибору
подійового туризму, сегмент споживчого ринку подійового туризму. Ресурси подійового
туризму. Подійовий туризм в Україні, основні події мистецького характеру, фестивалі,
одеська Гуморина, конкурс Євробачення як туристична подія.Туроперейтинг у по
дійовому туризмі.Тема 9. Спеціалізовані види туризму паломницько-релігійного
характеру. Поняття релігійного туризму. Місце релігійного туризму в системі
туристичної діяльності. Мотивація вибору релігійного туризму. Релігія як основа
релігійного туризму, сутність та типи релігій, різновиди релігійного туризму,
паломницький туризм, релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості.
Форми, типи та категорії релігійного туризму. Релігійний туризм у християнстві,
православні об’єкти в Україні, католицькі об’єкти в Україні. Центри християнства в світі.
Релігійний туризм в ісламі, буддизмі, іудаїзмі, індуїзми.Особливості розробки релігійних
турів.Тема 10. Освітньо-бізнесові види спеціалізованого туризму.Поняття ділового
туризму, місце ділового туризму в загальній класифікації видів туризму. Мотивація
вибору ділового туризму, сегмент споживчого ринку ділового туризму, ресурсна база
ділового туризму. Особливості організації подорожі з діловою метою, транспортне
забезпечення подорожі, розміщення, харчування, культурно-розважальна програма для
ділових туристів. Інфраструктура ділового туризму. Професійні події як база ділового
туризму, семінари, симпозіуми, конференції, конгреси, рекреаційно-ділова форма
проведення заходів. Поняття освітнього туризму.Тема 11. Анімаційні види
спеціалізованого туризму. Поняття розважального туризму, сегмент споживчого ринку
розважального туризму, ресурсна база, вакаційні зони як центри розважального туризму,
парки атракціонів, тематичні парки розваг, парки Діснея. Азартна гра як ресурс
розважально-ігрового туризму, мотивація вибору азартної гри як виду розваг, особливості
організації обслуговування туристів, режим доби, розміщення, харчування, основні
центри азартної гри в світі. Поняття хобі-туризму.Особливості організації екстремального
і природного туризму.Тема 12. Види спеціалізованого туризму на території
УкраїниСпецифіка і особливості рекреаційного туризму, об’єкти культурно-пізнавального
туризму, анімаційні види туризму, подієві види туризму в Україні, релігійний туризм,
діловий туризм, інші види туризму України.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: вміння
класифікувати туризм за видами та формами; визначити цільові мотивації у різних видах
спеціалізованого туризму; сучасних технологій управління персонало.

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

низький: задовільно

для заліку

зараховано

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.3.2.03
2.Назва:КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9.Результати навчання: знання:основних понять та категорій культури управління;
сутності та психологічного змісту культури управління, принципів, елементів та
взаємодії основних складових; фактори формування культури управління; вміння:
володіти інструментарієм бізнес-адміністрування, комунікаивними
здібностями та
культурою управліня; передбачати та оцінювати ринкову кон’юнктуру, працівників;
володіти технікою мовлення, знати мовленнєвий етикет і вміло
його
використовувати;компетентності:
здатність
до
аналізу
і
проектування
міжособистісних, групових і
організаційних комунікацій; володіння сучасними
технологіями управління персоналом; здатність організовувати роботу виконавців,
ухвалювати управлінські рішення в організації туристичної діяльності; здатність
ефективно організувати групову роботу на основі знання процесів групової динаміки і
принципів формування команди.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Філософські аспекти культури управління. Поняття культури
в контексті філософської думки. Культура як інформаційно - програмна складова.
Специфіка філософського осмислення
культури: рефлексія, герменевтика,
компаративістика, структуралізм і лінгвістичний аналіз. Рефлексивна культура як
системоутворюючий фактор культури професіоналізму. Роль герменевтики в управлінні
комунікаційного процесу. Компаративістика, структуралізм та лінгвістичний аналіз в
системі культури управління.Тема 2. Теоретичні аспекти культури управління
організації. Категорії культури.Bизначення поняття "культура управління". Цілі, норми та
інструменти культури
управління. Функції
культури
управління:
виховна,
інформаційна, комунікативна та нормативно - регулююча. Фактори
формування
культури управління. Основні складові культури управління: культура працівників
управління, культура процесу управління, культура умов праці, культура документації.
Тема 3. Методологічний аналіз досліджень проблем культури управління в туризмі.
Особливості культури управління. Напрямки та критерії вивчення культури управління.
Методи дослідження формування культури управління, їх особливості та взаємозв’язок.
Принципи
культури
управління. Реальна та еталонна культура управління.
Засобиорганізації культури управління на туристичному підприємстві. Гуманізація та
гуманітаризація в контексті культури управління.Тема 4. Наукові основи визначення
якостей менеджера туризму. Еволюція наукового визначення вимог до менеджера.
Вивчення особливостей якостей
менеджера. Систематизація якостей менеджера.

Поведінковий напрям оцінки якостей менеджера: уміння управляти собою; наявність
чітких особистих цінностей; здатність постійного особистого саморозвитку; навички
вирішувати проблеми; здатність до творчості, інновацій, впливати на оточуючих,
формувати колектив; уміння навчати.Тема 5. Функції менеджера, принципи та
методи керівництва.Менеджер – центральна фігура системи управління персоналом.
Основні адміністративні функції менеджера. Процес реалізації функцій керівництва:
планування; організації; координації; мотивації та контролювання. Основні принципи
керівництва. Сутність та класифікація методів керівництва. Вплив на підлеглих:
адміністративний, організаційний, матеріальне
заохочення, соціальний, моральне
стимулювання, переконання. Комплексне використання методів
керівництва.Тема
6.Сутність, зміст та напрямки наукової організації праці менеджера туризму.
Поняття і завдання наукової організації праці. Зміст і напрямки наукової організації праці
менеджера. Складові основи наукової організації праці. Особливості організації
управлінської праці менеджера.Організаційне оснащення робочих місць. Створення
автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджера. Забезпечення комфортних та
безпечних умов праці. Планування робочого часу. Професійна орієнтація та професійний
добір (відбір) працівників. Розподіл функцій між менеджером та працівниками.
Делегування обов’язків та повноважень. Вибір стиля керівництва.Тема 7. Організація
проведення нарад, зборів, ділових переговорів.Технологія підготовки проведення нарад
і зборів. Класифікація ділових нарад та методика їх раціонального проведення. Підготовка
і проведення ділових бесід та переговорів. Керування потоком відвідувачів, техніка їх
прийому. Стратегія і тактика ведення переговорів. Рівні ділового спілкування. 12
основних правил спілкування зі ЗМІ. Правила конструктивної критики під час мовного
спілкування. Етика службового спілкування. Вербальні та невербальні засоби
комунікативного етикету.Тема 8. Інформаційне та документаційне забезпечення
праці менеджера
туризму. Підсистема інформаційного забезпечення менеджменту.
Класифікація інформації. Використання інформації в основних функціях менеджменту.
Документація управлінської діяльності. Постановка і реструктуризація управлінського
обліку в організації. Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація
інформаційних потоків. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту.
Інформаційна безпека об'єктауправління. Тема 9. Управлінська етика та її складові.
Етичні цінності й місія організації. Аргументи "за" і "проти" соціальної відповідальності
організації. Ділова етика як вид професійної етики. Принципи
ділового етикету.
Мораль, моральні цінності та моральна культура. Етичні типи підприємців та їх моральні
цінності. Моральний клімат в організації. Тімбілдинг. Ораторське мистецтво у роботі
менеджера туризму. Моделі взаємин начальника і підлеглого.Дія менеджера в ситуаціях
морального вибору. Порядок проведення бесіди з відвідувачами. Уміння слухати та
чути підлеглих. Рішучість, відповідальнсть, харизма як критерії успіху.Тема 10. Імідж
менеджера туризму. Природа іміджу. Складові елементи іміджу менеджера туризму.
Принципи формування іміджу керівника. Етапи формування іміджу. Авторитет
менеджера. Культура спілкування як показник іміджу менеджера. Етико-психологічні
якості сучасного менеджера. Культура вирішення управлінських завдань. Сугестія
іміджу: упевненість та позитивна енергетика. Зовнішній вигляд та
манера
одягатися.Шаблони ділового одягу менеджерів. Кольори в одязі. Культура поведінки
людини її манери. Загальні вимоги ввічливості. Тактовність та чуйність. Скромність.
Погляд. Оцінка голосу. Міміка й жести. Перебудова іміджу
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: знання
сучасних технологій управління персонало.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання

творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

для заліку

зараховано

низький: задовільно

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання

дання)
0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.3.2.04
2.Назва:КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ В СИСТЕМІ МАН
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В.
9.Результати навчання: знання: організаційно-методичних засад краєзнавчого вивчення
території; особливостей учнівської діяльності в системі МАН; вміння: виявляти
пізнавальні інтереси учнів та їх творчмй потенціал;здійснювати комплексне вивчення
свого краю; збирати, систематизувати зібрані матеріали; виготовляти навчальні експонати
та унаочнення;розробляти та організовувати краєзнавчі заходи; компетентності:
здатність забезпечувати формування пошуково-дослідницької культури учнівської молоді
в системі МАН; здатність до профорієнтаційного спрямування шкільної краєзнавчотуристичної діяльності в системі МАН; здатність залучати учнівську молодь до
пошуково-дослідницької роботи та створювати умови для майбутнього самовизначення;
здатність формувати, оформляти, представляти результати виконаної пошуководослідницької роботи.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Організаційно-педагогічні засади навчання і виховання учнів в
системі Малої академії наук учнівської молоді. Наукові засади краєзнавчо-туристичної
освіти учнівської молоді. Особливості конструювання змісту навчально-виховної роботи в
системі МАН. Організація секційної і індивідуальної пошуково-дослідницької роботи з
учнями. Форми контролю і оцінки навчальних досягнень учнів.Тема 2. Навчальна
програма курсу «Краєзнавство і туризм» та її реалізація. Навчальні модуль
«Українознавство».Україна у просторі і часі. Духовний світ українства. Матеріальна
культура українців. Регіонально-етнічні відміни України. Історико-географічні краї.Тема
3. Навчальні модуль «Краєзнавство».Рух учнівської молоді «Моя земля-земля моїх
батьків», Всеукраїнська акція «Моя країна- Україна». Програма вивчення рідного краю.
Вивчення і охорона природи. Історичне минуле краю. Територіальна організація
господарства краю. Культура і мистецтво краю.Тема 4. Навчальний модуль
«Музеєзнавство».Шкільний краєзнавчий музей. Комплектування фондів шкільного
музею. Фондова робота музею. Експозиційна робота музею. Організація екскурсій в
шкільному музеї.
Шкільний краєзнавчий музей – організаційно-методичний центр
шкільного краєзнавства і дитячо-юнацького туризму. Тема 5. Навчальні модуль
«Туристсько-краєзнавча практика». Організація краєзнавчої стежини. Вивчення
природних комплексів. Мікрогеографічне вивчення населеного пункту. Вивчення
підприємства. Організація рольової (ділової) гри. Організація краєзнавчої експозиції.Тема
6. Навчально-практичний модуль «Туристська підготовка». Організація туристських
походів. Топографічна підготовка туриста. Туристське спорядження. Харчування у

туристському поході. Особиста гігієна і фізична підготовка туриста. Долікарняна
допомога в умовах походу. Туристська група на маршруті. Організація туристського
привалу та ночівлі. Підведення підсумків походу.Тема 7. Навчально-практичний модуль
«Експедиційно-краєзнавча практика». Мета і завдання експедиційно-польового етапу
практики. Підготовчий етап. Організація експедиційно-польового етапу практики.
Розкриття тематичного змісту подорожі. Планування туристсько-краєзнавчої подорожі.
Використання матеріалів туристсько-краєзнавчої подорожі. Організація краєзнавчого
вечора. Проведення тематичної конференції.Тема 8.
Зв'язки наукової спільноти з
школою на основі туристсько-краєзнавчого напряму співробітництва.Наукові засади
краєзнавчо-туристичної освіти. Напрями співпраці науковців з учнівською молоддю в
системі МАН. Навчання, виховання і професійна орієнтація учнівської молоді в системі
МАН.Тема 9. Пошуково-дослідницька робота в системі МАН.Організація пошуководослідницької робота. Вибір теми та розробка наукового апараду дослідження. Логіка
наукового дослідження. Вивчення літературних джерел та матеріалів. Розробка програми
і методики дослідження. План дослідницької роботи та її структура. Збір матеріалів
дослідження
та узагальнення його результатів. Укладання тексту і оформлення
матеріалів дослідження.Тема 10.
Приклад прокладання
навчально-методичної
стежини з вивчення природних комплексів на території НЕНЦ (м.Київ). Фізикогеографічний опис території дослідження: зупинка №1 - на підвищеній вододільній
ділянці старого широколистяного лісу; зупинка №2 - на терасовидній ділянці дренованого
схилу; зупинка №3 - на похилому схилі антропогенізованої ділянки (плодовий сад);
зупинка №4 - на антропогенізованій ділянці (агроекосистема); зупинка №5 – на низиннотрав'яних луках (біля озерної западини. Оформлення результатів дослідження.Тема 11.
Досвід підготовки учнівської пошуково-дослідницької роботи. Обгрунтування мети і
завдань дослідження. Складання плану та структури дослідницької роботи. Теоретичноаналітична складова дослідження. Дослідницько-прикладна
складова дослідження.
Підготовка висновків. Використані джерела та література. Додатки. Картографічний і
графічний матеріал.Тема 12. Захист учнівської пошуково-дослідницької роботи.
Конкурс творчих учнівських робіт: на шкільному, міському та всеукраїнському етапах.
Підготовка учнівської роботи на конкурс. Висновки педагогічного і наукового
керівників. Підготовка тез доповіді за результатами дослідження. Захист
учнівської
пошуково-дослідницької роботи. Процедура оцінювання пошуково-дослідницької роботи.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: знання
особливостей учнівської діяльності в системі МАН .
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

відсутність уміння міркувати.
Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.3.2.05

2.Назва:СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В., доцент Борисова О.В.,доцент Романенко
О.В.
9.Результати навчання: знання: концептуальні засади стратегії розвитку національного
туризму сутність; механізми та інструменти реалізації стратегії розвитку національного
туризму; вміння: аналізувати і використовувати статистичні показники розвитку туризму;
реалізовувати заходи щодо щодо працевлаштування та само-зайнятості в туризмі;
реалізовувати зоходи стратегії сталого розвитку суспільства;
компетентності:
здатність до проведення громадської експертизи нормативно-правових актів та
концептуальних документів з питань розвитку сфери туризму; здатність до
співробітництва з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
представниками бізнесової сфери та громадських організацій в туристиому напрямі.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:
Тема 1.Туризм як важливий засіб реалізації зовнішньої політики
держави. Сфера туризму як одна з основних галузей, що впливає на загальний стан і
тенденції світової економіки. Оцінка Всесвітньою туристичною організацією ООН
(ЮНВТО) внеску туризму до світового валового внутрішнього продукту. Загальна
кількість робочих місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму.
Розвиток туризму як чинник, що сприяє: підвищенню рівня зайнятості населення,
диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку культурного потенціалу,
збереженню екологічно безпечного навколишнього природного середовища, а також
підвищує рівень інноваційності національноїекономіки, сприяє гармонізації відносин між
різними країнами і регіонами.
Тема 2. Сучасний стан вітчизняного туризму,
проблеми та шляхи його оздоровлення. Перспективи економічного зростання в Україні
за рахунок туризму. Суттєве відставання вітчизняного туризму від провідних держав
світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості туристичних послуг.
Зменшення в’їзного туристичного потоку в Україну. Тенденція до втрати популярності як
туристичного напряму. Загострення кризових явищ у сфері туризму та курортів.
Необхідність удосконалення державної політики у сфері туризму, пріоритетів і принципів
її реалізації, повноважень і компетенції суб’єктів туристичної діяльності, впровадження
ефективних організаційно-правових, економічних, інформаційних механізмів у розвиток
сфери туризму та курортів. Раціональне і ефективне використання туристичних,
природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів України. Необхідність формування
туристично-рекреаційного простору шляхом створення та забезпечення функціонування
туристсько-курортних зон. Тема 2. Стратегія розвитку національного туризму в
Україні (далі Стратегії). Визначення туризму як одного з основних пріоритетів
української держави. Стратегічно орієнтована державна політика як основний шлях
розв’язання системних проблем у сфері туризму України. Завдання впровадження
економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних
механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з
формування туристичного іміджу України. Умови сталого розвитку сфери туризму.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1088 “Про схвалення

Стратегії розвитку туризму і курортів”.Тема 3. Мета, стратегічні цілі та завдання
Стратегії. Формування сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму та
курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських
цінностей. Перетворення сфери туризму і курортів на високорентабельну, інтегровану у
світовий ринок конкурентоспроможну сферу (забезпечує прискорення соціальноекономічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя
населення, гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у
світі тощо). Основні стратегічні цілі розвитку сфери туризму з урахуванням сучасного
стану і тенденцій перспективного розвитку України. Основними завдання стратегії
розвитку національного туризм. Тема 4. Дорожня карта та напрями реалізації
Стратегії. Основні напрямки реалізації Стратегії:“Безпека туристів”, “Нормативноправова база сфери туризму та курортів», “Розвиток туристичної інфраструктури”,
“Розвиток людських ресурсів , «Маркетингова політика розвитку туризму та курортів
України”.Тема 5. Механізми та інструменти реалізації Стратегії. Забезпечення
ефективної взаємодії правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів
державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів.Орієнтація правовового
механізму
на дотримання учасниками процесу реалізації Стратегії принципів
конституційності, законності та прозорості. Нормативно-правові акти органів державної
влади та органів місцевого самоврядування як основні інструменти правового механізму
реалізації Стратегії. Спрямування організаційного механізму на забезпечення принципів
партнерства та співробітництва органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, представників бізнесових та наукових кіл, громадських організацій.
Тема 6. Організаційний механізмреалізації Стратегії та його основні складові. План
заходів з реалізації Стратегії, який дає змогу із застосуванням установлених показників
розвитку проведення оцінки досягнення цілей Стратегії шляхом проведення моніторингу
та визначення ефективності впливу заходів, що здійснюються на державному,
регіональному та місцевому рівні. Цільові та регіональні програми розвитку сфери
туризму та курортів. Договори, що укладаються, в тому числі на засадах державноприватного партнерства.Тема 7. Економічний механізм реалізації Стратегії..
Забезпечення економічним механізмом
дотримання принципів сталого розвитку
територій та утримання високого рівня конкурентоспроможності шляхом: використання
інструментів для формування сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну
галузь; надання підтримки вітчизняному виробнику туристичної продукції; сприяння
фінансовому оздоровленню підприємств туристичної галузі; впровадження сучасних
інформаційних та маркетингових технологій.Тема 8. Фінансовий механізм реаоізації
Стратегії. Забезпечення фінансовим механізмом реалізацію принципів прозорості та
передбачуваності дій органів державної влади з розподілу коштів державного бюджету,
інвестицій, грантів міжнародних організацій, залучення кредитів банків та небанківських
установ, коштів недержавних цільових фондів, лізингових компаній.
Здійснення
фінансового забезпечення реалізації Стратегії у межах коштів державного та місцевих
бюджетів, суб’єктів туристичної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги,
інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших
джерел. Визначення обсягу фінансування Стратегії. Тема 10. Моніторинг реалізації
Стратегії. Розроблення і впровадження системи моніторингу з урахуванням об’єктивних
показників розвитку. Постійне порівняння результатів її реалізації у частині досягнення
цілей Стратегії та регіональних стратегій розвитку. Моніторинг реалізації Стратегії
інституцією Мінекономрозвитку із залученням громадських організацій та незалежних
інститутів та експертів. Здійснення контролю інститутами громадянського суспільства за

діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації
Стратегії (шляхом проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових
актів та концептуальних документів з питань розвитку сфери туризму та курортів). За
результатами моніторингу здійснення коригування планів заходів з реалізації Стратегії.
Тема 11. Показники реалізації Стратегії.Оцінка стану розвитку сфери туризму та
курортів в Україні, визначених Стратегією, Використанняя статистичних показників
розвитку ( кількість іноземних туристів, кількість об'єктів туристичної діяльності, обсяг
надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору, кількість робочих місць
у сфері туризму, кількість внутрішніх туристів, кількість екскурсантів тощо). Досягнення
за показниками: збільшення витрат туристів під час подорожей; збільшення обсягу
капітальних інвестицій у сферу туризму та курортів; функціонування єдиної туристичної
інформаційної системи; лібералізація візового режиму з десятьма країнами світу, що є
цільовими туристичними ринками для України.Тема 12. Очікувані результатиреалізація
Стратегії.Підвищення конку-рентоспроможносіь національного та регіональних
туристичних продукту. Підвищиення якості життя населення шляхом забезпечення
економічного зростання, екологічної безпеки, консолідації суспільства, надання доступу
до послуг у сфері туризму та курортів. Створення нових робочих місць, розширення
можливостей населення щодо працевлаштування та самозайнятості. Створення сучасної
туристичної інформаційної інфраструктури. Забезпечення поширення інформації про
туристичні ресурси України у світовому інформаційному просторі.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняосновних умов сталого розвитку сфери туризму.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

логічно
відповіді.
Високий

розмірковувати

при

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код:ВВ.3.2.06
2.Назва:ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій):другий цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора:професор Обозний В.В.
9.Результати навчання:знання: вимоги до організації науково-дослідної роботи у вищому
навчальному закладі; методи наукового пізнання і логіку наукового дослідження;вимоги
до написання і оформлення бакалаврської роботи;вміння: стимулювати особистісні
дослідницькі якості; планувати самостійну дослідницьку роботу; реалізовувати відповідні
етапи наукового дослідження;компетентності: здатність до самостійного пошуку і
вивчення методів дослідження; здатність самостійно здобувати і використовувати нову
інформацію; здатність виконувати науково-дослідницьку роботу і представляти її
результати.

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…):аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Наука як форма людської діяльності.Виникнення та еволюція
науки. Розвиток науки в сучасних умовах. Сутність науки та її складові. Організація
наукової діяльності в Україні. Національна класифікація наук Пріоритетні напрями
прикладних наукових досліджень. Державне регулювання і управління розвитком
науки.Тема 2. Наука й наукові дослідження. Теоретичні принципи науки. Наукова теорія
як форма узагальнення й систематизації знань. Принцип – головне вихідне положення
наукової теорії. Категорії – найбільш загальні, фундаментальні поняття, що відбивають
суттєві властивості явищ дійсності. Поняття - елементи висловлення наукових знань..
Методологія наукових досліджень. Методологія та її функції.Тема 3. Види та ознаки
наукового дослідження. Фундаментальні дослідження Прикладні наукові дослідження..
Види наукових публікацій Наукова стаття та її структура. Наукова доповідь-публічне
повідомлення, в якому викладаються певні питання, подаються висновки, пропозиції. Тези
наукової доповіді.Тема 4. Бакалаврська кваліфікаційна робота.Загальна характеристика
кваліфікаційних робіт. Бакалаврська робота – самостійна навчально-дослідна робота, що
виконує кваліфікаційну функцію. Основні вимоги до бакалаврської роботи. Послідовність
виконання бакалаврської науково-дослідницької роботи.Тема 5. Методи наукових
досліджень.Метод - інструмент відкриття об'єктивних законів дійсності. Філософські
методи як інструмент визначення найбільш загальних регулятивів дослідження та його
генеральну стратегію. Загальнонаукові методи дослідження. Методи теоретичного
пізнання. Методи емпіричного дослідження. Тема 6. Загальні відомості про наукову
інформацію.Загальні відомості про наукову інформацію. Первинні і вторинні документи:
опубліковані і неопубліковані. Типологія наукової інформації та основні види видань:
неперіодичні видання, періодичні видання. Типи неперіодичних видань Типи періодичних
видань.Тема 7. Робота з науковою літературою. Методи обліку інформації. Складання
переліку необхідних для опрацювання джерел. Методи опрацювання інформації.
Опрацювання літературних джерел.Способи запам’ятовування інформації: механічний;
довільний; мимовільний. Тема 8. Технологія наукового дослідження. Технологічні цикли
наукового дослідження: формулювання теми наукового дослідження; визначення мети,
завдань, об'єкта й предмета дослідження; виконання теоретичних та прикладних наукових
досліджень; оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. Представлення
результатів про виконану науково-дослідну роботу.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси/ засоби: обов'язкове
вивченняосновних елементів структури наукового дослідження.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

відсутність уміння міркувати.
Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студентдає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній:добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний(зможлине зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання:українська
ВВ.3.3 Дисципліни Ш циклу
1.Код: ВВ.3.3.01

2.Назва:РЕКЛАМА У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9.Результати навчання: знання: види, функції і стилі туристичної реклами; особливості
сучасного рекламного процесу; вимоги до рекламних звернень в туризмі;сучасні засоби
туристичної реклами; рекламні можливості мережі Інтернет; методи оцінки ефективності
реклами;вміння:планувати рекламну кампанію в туризмі;складати бюджет рекламних
витрат;робити вибір засобів реклами для конкретних умов; планувати рекламну діяльність
туристичної фірми в мережі Інтернет; оцінювати економічну та соціальну ефективність
реклами;планувати рекламну діяльність на зовнішніх туристичних ринках;
компетентності:здатність до розробки рекламного продукту на основі сучасних
технологій;здатність знаходити, аналізувати і обробляти науково-технічну інформацію у
сфері
рекламної
діяльності
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій;здатність використовувати методи моніторингу ринку туристично-рекламних
послуг.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1.Поняття туристичної реклами та її місце в системі
маркетинговихкомунікацій. Види та функції туристичної реклами.Поняття реклами.
Туристична реклама. Мета туристичної реклами. Вимоги до реклами в туризмі. Рекламна
комунікація.Тема 2.Характеристика сучасного рекламного процесу в туризмі.Схема
рекламного процесу. Рекламодавець (туристична фірма). Рекламне агентство. Паблік
рилейшнз. Засіб розповсюдження реклами. Споживач (турист). Функції рекламодавця по
відношенню до рекламного агентства. Функції рекламного агентства. Глобальне рекламне
агентство, рекламна кампанія, медіа планування. Тема 3. Структура, форма та стиль
рекламного звернення. Рекламне звернення.. та його структура. Стадії рекламної
діяльності. Стиль туристичної реклами. Колір в туристичній рекламі. Ілюстрації в
туристичній рекламі. Інформативність ілюстрацій.Тема 4. Інформаційно-рекламні
матеріали. Вибір інформаційно-рекламного матеріалу. Інформаційний лист. Комерційна
пропозиція. Інформаційний листок. Рекламна листівка. Буклет. Проспект. Брошура.
Каталог. Прес-реліз. Календар.Тема 5. Зовнішня туристична реклама. Зовнішня
реклама. Щитова реклама. Плакат Афіша. Транспаранти. Світлова реклама. Реклама на
транспорті. Реклама на зупинках міського транспорту. Реклама в місцях продажі.
Частотність зовнішньої реклами, гнучкість зовнішньої реклами, вартість, вплив на
аудиторію. Недоліки зовнішньої реклами. Тема 6. Туристична реклама в періодичній
пресі. Радіореклама в маркетингу туристичної фірми.Реклама в пресі. Рекламні
оголошення. Публікації рекламного характеру. Туристична реклама в газетах..Розмір
рекламного звернення. Привабливість рекламного звернення.. Радіореклама. Тема 7.
Особливості телереклами.Туристична реклама в мережі Інтернет.Туристична реклама по
телебаченню. Рекламний ролик. Інтерактивне телебачення. Електронна пошта .
Розміщення реклами та оголошень у визначених комерційних телеконференціях. Вебсервер і робота з ним.Віртуальний туризм.Тема 8. Оцінка ефективності реклами.
Економічна ефективність реклами. Рентабельності реклами. Показник ефективності
витрат на рекламу у Доступність для розуміння. Надійність. Сугестивність. Позитивний
інтерес. Попередні дослідження. Метод прямої оцінки. Рекламний ефект
взаєморозуміння..Новітні технології рекламування. Тема 9.Вплив реклами на

підсвідомість. Нейролінгвістичне програмування (НЛП). Еріксоніанський (прихований)
гіпноз. Використання ритмічної музики, мигаючого світла та блимаючої крапки. Тема
10.Міжнародна туристична реклама.Міжнародний маркетинг. Туристична реклама на
зовнішніх ринках. Огляд рекламного законодавства різних країн.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняосновних етапів розробки рекламного проекту.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

1.Код: ВВ.3.3.02
2.Назва:ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: професор Обозний В.В.
9.Результати навчання: знання: сучасні тенденції розвитку у сфері виставкової
діяльності; специфічні риси підготовки та проведення виставкок в Україні; основи
діяльності
зі створення комерційно успішного виставкового проекту;
вміння:
орієнтуватися у спеціальній літературі, присвяченій особливостям організації виставковотуристичного проекту; орієнтуватися у етапах створення виставково-туристичного
проекту; компетентності:здатність обґрунтовувати вибір рішення щодо прийняття
участі у відповідному виставковому заході; здатність розробляти виставкові проекти
туристичного спрямування; здатність виявляти пріоритетні напрями у проектуванні.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Поняття, класифікація, значення виставок і ярмарок. Сутність
і завдання виставкової діяльності. Відмінність виставок і ярмарок. Класифікація виставок.
Місце виставок в системі маркетингових комунікацій.Тема 2. Розвиток і сучасний стан
виставкової діяльності. Історичний аспект появи і розвитку ярмарково-виставкової
діяльності. Міжнародні спеціалізовані торгівельні виставки. Будівництво спеціальних
виставкових павільйонів. Форування принципів виставкової експозиції.Тема 3.
Міжнародний туристичний бізнес як феномен сучасного світу. Зростання значення
національного і міжнародного туристичного бізнесу. Чинники розвитку міжнародного
туристичного бізнесу Моделі управління туристичним бізнесом за кордоном.Тема 4.
Становлення та розвиток виставкової діяльності в УкраїніКонцепція розвитку
виставкової діяльності в Україні. Класифікація виставок. Місце виставки в системі
маркетингових комунікацій. Відомі виставкові заходи.
Характеристика окремих
виставок.Тема 5. Проектування і виготовлення стендового експозиційного комплексу.
Розробка дизайн-проекту виставкового стенду. Технічне завдання для розробки дизайнпроекту. Типи виставкового стендового комплексу.Критерії розподілу виставкових

стендів за місцем розміщення. Вимоги до оформлення виставкового стендового
комплексу. Тема 6. Основні етапи створення виставкового стенду. Дизайн-проект
виставкового стенду та його елементи: мобільні стенди, рекламні поверхні, стелажі,
полиці та вітрини для експонатів.Тема 7. Логістика виставкової діяльності..Логістика
як виставковий конвейер, що охоплює всю виставкову компанію. Об»єкти логістичного
дослідження
та оптимізації у виставковій діяльності. Оптимізація головного
обслуговуючих потоків: зустріч відвідувачів,організація контактів, перемовини.
Ефективність логістики виставкової діяльності. Тема 8.
Організація роботи під час
виставки. Етапи роботи з відвідувачами виставки. Зустріч відвідувачів..Організація
контактів.. Перемовини. Методи організації нових потоків відвідувачів виставки. Форми
аналізу відвідувачів виставкового стенду. Робота після закриття виставки.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняосновних етапів розробки виставкового проекту.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:
Поточний контроль та оцінювання виконання
завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання
творчих індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала
оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.3.3.03
2.Назва:ЗАПОВІДНА СПРАВА
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: старший викладач Головко В.В.
9.Результати навчання: знати: основні категорії природно-заповідних об’єктів;
екологічні, юридичні та економічні засади функціонування заповідних об’єктів на
території України; систему управління природно-заповідним фондом; вміти: визначати
режими збереження заповідних екосистем та ландшафтів; оцінювати вплив антропогенних
факторів на заповідні екосистеми; організовувати еколого-просвітницьку діяльність у
туристичній
діяльності;компетентності:здатність
використовувати
знання та
нормативні документи з охорони природи в туристичній діяльності; здатність планувати
розвиток туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду; здатність
планувати та проводити еклого-туристичні заходи; здатність ефективно використовувати
у туризмі відомчі матеріали заповідних територій для моделювання екологічних ситуацій.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Заповідна справа: мета, завдання, об’єкт, предмет і методи
досліджень. Сутність природно-заповідної справи. Заповідна справа як наукова
дисципліна. Поняття та зміст заповідної справи. Критерії ЮНЕСКО щодо забезпечення
видів охороною. Охорона раритетних види та раритетних угруповань. Таксономічна
ємність екосистем та наслідки втрати раритетів. Проблема виникнення таксономічної

однорідності у просторі. Тема 2. Організаційно-правові засади охорони і використання
територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Організація та
функціонування природно-заповідного фонду України. Правове регулювання
використання природоохоронних територій України Історія формування законодавства
України про заповідні об’єкти. Поняття, об’єкти та джерела екологічного права. Органи
державного управління в екологічній сфері, їх завдання та функції. Органи спеціального
державного управління в екологічній сфері, їх завдання та функції.. Основні положення
державного кадастру об'єктів природно-заповідного фонду Поняття про категорії
природоохоронних територій. Міжнародні класифікації природоохоронних територій.
Правове регулювання зеленого туризму. Тема 3.Класифікація природоохоронних
територій. Заповідання та заповідні території. Критерії відбору заповідних територій.
Заповідний режим: абсолютним, частковим, контрольованої господарської діяльності.
Природоохоронна територія та її категорії. Міжнародна кваліфікація природоохоронних
територій. Система природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні.
Національна кваліфікація природоохоронних територій. Природні та штучно створені
території та об’єкти ПЗФ. Території та об’єкти ПЗФ міжнародного, загальнодержавного та
місцевого значення. Тема 4. Створення та проектування територій ПЗФ.Мета та
завдання створення об’єктів природно-заповідного фонду. Етапи створення територій
природно-заповідного фонду. Функції заповідних екосистем різних категорій та їх оцінка
на прикладі різних природно-заповідних об'єктів світу. Принципи і напрями розвитку
екологічної освіти в установах природно-заповідного фонду України. Поняття про
територіальну організацію ПЗФ. Функціональне зонування. Режими збереження
екосистем. Концепція екомережі та розбудова національної екологічної мережі України.
Критерії і принципи формування екологічної мережі України.. Створення системи
транскордонних природоохоронних територій. Формування панєвропейської стратегії
збереження біоти та природних середовищ існування.Тема 5. Природоохоронна
діяльність у межах ПЗФ. Режими охорони та їх реалізація. Загальний порядок
використання та контролю територій та об’єктів ПЗФ. Пріоритетні напрями наукових
досліджень у галузі природно- заповідної справи. Управління функціонуванням екосистем
або менеджмент екосистем. Відновлення екосистем та їх компонентів.Концепція
збалансованого розвитку в контексті охорони природи. Рекреаційна діяльність у межах
природно-заповідного фонду. Збереження та відновлення етнічних традицій
природокористування.
Освітньо-виховна діяльність.
Участь
громадськості
у
природоохоронній діяльності.Тема 6. Структура та зонально-регіональні особливості
ПЗФ України та світу.Облік територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Загальна
характеристика природно-заповідного фонду України. Зонально-регіональний огляд
природно- заповідних територій та об’єктів України. Природоохоронні території лісової
зони. Природоохоронні території лісостепової зони. Природоохоронні території степової
зони. Заповідники та природні парки Карпат. Транскордонні території та об’єкти.
Характеристика природно-заповідних територій країн світу.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивченняприродоохоронного законодавства. 13.Заплановані види навчальної діяльності
та методи викладання: лекції, практичні заняття, консультування, робота в науководослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання:Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.

Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не
ковим повторним вивчен-

низький: задовільно

зараховано

з

обов’язковим

ням дисципліни )

повторнимвивченням дисципліни

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.3.3.04
2.Назва:СТАТИСТИКА У ТУРИЗМІ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9. Результати навчання: знання: основи економічної і соціальної статистики; діяльності
обліково-контрольної та адміністративно-господарської роботи;
використання
стандартних методик на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку;
вміння:;працювати з основними джерелами статистичної інформації і довідковою
літературою; оцінювати результати господарської діяльності підприємств, організацій та
установ за допомогою статистичних показників і статистичних методів; системно
аналізувати діяльність підприємств, організацій та установ за допомогою статистичних
показників;компетентності: готовність використовувати сучасні технології статистики;
здатність аналізувати діяльність підприємств, організацій та установ за допомогою
статистичних показників і статистичних методів.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема1.Туризм як об’єкт статистичного вивчення. Предмет, метод і
завдання статистики туризму. Історія розвитку статистики туризму.Базові поняття й
категорії статистики туризму з точки зору попиту . Класифікації продуктів і видів
діяльності в туризмі. Напрями статистичних досліджень у туризмі. Державні статистичні
спостереження в туризмі.Тема 2. Методологічні основи статистики.Основні категорії та
класифікації у статистиці колективних засобів розміщування (КЗР). Узагальнюючі
характеристики діяльності колективних засобів розміщування. Показники доходів і витрат
КЗР та їх статистичний аналіз . Аналіз розподілів у статистиці колективних засобів
розміщування .Тема 3. Особливості статистичного дослідження в туризмі.
Статистичне спостереження в туризмі. Групування та класифікації статистики туризму.
Вибірковий метод спостереження. Система статистичних показників. Методи аналізу
взаємозв’язків факторів туристичної діяльності . Питання узагальнення статистичних
даних.Тема 4. Індексні моделі в статистиці колективних засобів розміщування. Функції
індексів у статистичному дослідженні колективних засобів розміщування. Система
взаємозв’язаних індивідуальних індексів у статистиці КЗР. Зведені індекси та їх системи в
статистиці КЗР. Аналіз динаміки та впливу факторів середньої ціни за один людино-день
(ліжко-день) . Багатофакторні мультиплікаційні моделі в статистиці КЗР та їх аналіз . Тема
5. Статистика туристських потоків. Завдання статистики туристських потоків.
Показники туристопотоків за даними Державної прикордонної служби України. Показники
туристопотоків за даними звітів колективних засобів розміщування. Показники
туристопотоків за даними суб’єктів туристичної діяльності. Характеристики попиту на
послуги суб’єктів туристичної діяльності та їх аналіз. Аналіз динаміки та впливу факторів
середньої тривалості туру.Тема 6. Аналіз інтенсивності розвитку та сезонності
туристопотоків. Основні та середні характеристики динаміки туристських потоків.

Аналіз
тенденцій
розвитку
туристопотоків.
Комплексна
оцінка
сезонності
туристопотоків.Тема 7. Статистика засобів з розміщення туристів. Сучасні
класифікації засобів з розміщення туристів. Основні показники діяльності колективних
засобів з розміщення туристів. Аналіз динаміки та впливу факторів показників підприємств
готельного господарства. Тема 8. Статистика туристських витрат і туристського
споживання. Проблеми визначення місця туризму в економіці країни. Визначення
туристських витрат та туристського споживання. Державні вибіркові опитування
відвідувачів щодо визначення обсягу туристських витрат. Методологічні основи
проведення вибіркових спостережень у туризмі. Факторний аналіз витрат відвідувачів
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивчення основ природоохоронного законодавства. 13.Заплановані види навчальної
діяльності та методи викладання: лекції, практичні заняття, консультування, робота в
науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська

1.Код: ВВ.3.3.05
2.Назва:ТУРИСТИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: викладач Бартош Л.П.
9. Результати навчання: знання:нормативно-методичних документів, які регламентують
забезпечення документування управління на сучасному етапі; орга-нізаційно-правових
форм управлінських документів; новітніх технологій ведення діловодства на
туристичному підприємстві; вміння:складати і оформляти організаційно- розпорядчі та
інфор-маційно-довідкові документи; складати та оформляти договори туристичного
підприємства;здійснювати
поточне
діловодство
у
туристичній
діяльності;компетентності:здатність виконувати
роботу
з документообігу із
використанням новітніх технологій та технічних засобів; готовність використовувати
нормативні та правові документи у туристській діяльності; володіння основними
методами, спосо-бами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навички
роботи з комп'ютером;здатність планувати та розробляти технологію роботи на базі
організаційної та обчислювальної техніки служб доку-ментаційного забезпечення
управління.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Поняття
про
діловодство.Суть
діловодного
процесу.Інструкція з ведення та організації діловодства на підприємстві. Принципи
організації діловодного процесу. Форми організації роботи з документами. Канцелярія
та її функції.Поняття про документ. Вимоги до документа. Класифікація документів.

Реквізити сучасних ділових документів та правила їх оформлення. Мовний стиль
документаТема 2. Документи щодо особового складу. Нормування трудової діяльності.
Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та
переведення. Комплекс документівз кадрової діяльності. Облік чисельності працівників
та їх робочого часу. Поняття особовий документ. Реквізити автобіографії. Різновиди
заяв. Характеристика. Резюме. Оформлення трудової книжки. Умови зберігання та видачі
трудової книжки.Відрядження та відпустки працівників.Різновидності реквізитів особових
документів. Накази щодо особового складу.Тема 3. Організаційно – розпорядчі
документи. Поняття та види організаційно – розпорядчих документів.Сутність та склад
організаційно - розпорядчих документів. Інструкція
про порядок оформлення
організаційно - розпорядчих документів. Організаційні документи. Статут. Правила
внутрішнього трудового розпорядку. Розпорядчі документи. Вимоги до структури та
змісту розпорядчого документа. Застосування правил діловодства при оформленні
реквізитів розпорядчого документа. Види наказів. Структура написання наказу. Вимоги до
написання наказів. Розпорядження.Тема 4. Інформаційно - довідкові документи.
Загальна характеристика документів. Документи колегіального характеру: протокол,
резолюція, акт. Група
кореспондентських
документів: ділові
листи, факс,
телефонограма, телеграма. Довідкові документи: довідка, види записок, повідомлення,
анотація, рецензія, анкети. Службові записки. Довідки їхні види та правила
оформлення. Спеціалізовані документи: довіреність, розписки, квитанція, накладна,
наряд, відомість, заява-зобов’язання.Тема 5. Особливості роботи туристичного
підприємства та його документальне забезпечення. Види документів в туристичному
підприємстві. Реєстраційна
картка. Ліцензія. Сертифікат. Каталог. Особливості
оформлення
каталогів туристичного підприємства. Рекламний
бюлетень. Види
документів комерційного характеру: бізнес-план, контракт, план, звіт. Зміст та
складання докуметів. Складові бізнес – плану туристичного підпримства.Тема 6.
Складання та оформлення договорів у практиці туристичного підприємств.Поняття
договору. Групи суб’єктів туристичної діяльності. Договірні відносини в туристичному
бізнесі. Види договорів. Агентський договір. Особливості договорів з підрядчиками та
постачальниками. Договір зі страховими компаніями. Договори з клієнтами. Ваучер.
Форма подачі договору. Структура побудови договору. Зобов’язання замовника та
обов’язки виконавця. Термін дії договорів. Тема 7. Організація документального обігу
туристичного підприємства.Принципи
організації
документообігу. Механізми
проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів. Реєстрація, індексація та
систематизація документів. Контроль за виконанням документів та його термінами.
Порядок реєстрації службових документів, що мають комерційну таємницю. Поняття
архіву. Правила зберігання та користування архівними документами.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:
Рекомендоване вивчення нормативно-методичних основ документознавства.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента

Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: ВВ.3.3.06
2.Назва:ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДАЖУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): третій цикл
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 7 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4
8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В.
9. Результати навчання: знання:теоретичних та практичнтх основ технології продажу
туристичних послуг; класифікацію потреб туристів; типологію продавців та клієнтів;
основні форми та технології продажу продукту туристичної індустрії; організація
особистого продажу та продажів через GDS-системи, CRO, веб-сайти та інтернет-агенства
тощо;вміння: виявляти мотиви клієнтів до покупки, розуміти їх потреби; презентувати
турпродукт, слухати, переконувати, вести переговори, аргументовано відповідати на
питання, завершувати продаж тоді, коли це потрібно; компетентності: здатність
приймати оптимальні рішення в умовах продажу туристичного продукту; здатність
визначати туристичні мотивації та їх вплив на технологію продажу; здатність ефективно
презентувати та кваліфіковано продавати туристичний продукт;здатність встановлювати
контакт та взаємодіяти з клієнтами, управлятися із запереченнями покупців; здатність
здійснювати творчий пошук напрямів і резервів удосконалення процесів і методів
продажу туристичного продукту.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст курсу:Тема 1. Специфіка туристичних послуг як товару. Еволюція поняття
„товар”. Характеристики послуг .Відмінність послуги від матеріально-речового товар.
Специфіка туристичних послуг як товару. Туристична послуга.Зміст поняття,
класифікація турпослуг. Основні характеристики туристичних послуг .Структурна модель
туристичного продукту . Специфіка маркетингу туристичних та готельних
послуг .Клієнтоорієнтований підхід у туристичній індустрії .Поняття сервісу в туризмі,
його складові. Напрями вдосконалення сервісу в туризмі.Тема 2. Модель цінності
послуги. Визначення цінності послуги . Модель цінності послуги. Визначення «цінності
послуги», «чистої цінності послуги» .Основні складові моделі цінності послуги. Фактори,
що впливають на загальну цінність послуги . Способи підвищення цінності туристичних
послуг .Норми сподівань клієнтів . Якість туристичних послуг як соціально-економічна
проблема розвитку підприємства туристичної індустрії .Значення підвищення якості
послуг в туристичній індустрії .Складові компоненти якості туристичних послуг:
функціональна, технічна, етична якість . Управління якістю на всіх стадіях життєвого
циклу послуги .Рівні системи продажів послуг.Тема 3. Поведінка споживача.Процес
прийняття клієнтом рішення про покупку.Визначення споживчого середовища у сфері
послуг. Клієнти та їх потреби. Фактори, що впливають на купівельну поведінку. Процес
прийняття клієнтом рішення про покупку. Визначення споживчого середовища у сфері
послуг . Клієнти та їх потреби. Класифікація потреб туристів .Фактори, що впливають на
купівельну поведінку в сфері туризму. Туристична мотивація .Мода, як один з важливих
чинників покупки окремих туристичних послуг .Основні етапи прийняття клієнтом
рішення про покупку.Специфічні аспекти покупки послугТема 4. Основи продажу
туристичного продукту. Дослідження проблеми технології продажів у туризмі.

Визначення та вибір цільових сегментів ринку туристичних послуг .Просування, продаж
та сбут у сфері туризму .Особливості туристичного продукту та їх вплив на технологїю
продажу. Стратегії продажу в туризмі. Принципи продажу .Цикл продажу туристичного
продукту. Техніка ефективної презентації туристичного продукту. Структура і типи
презентацій . Рекламні матеріали та відгуки туристів, їх використання в
презентації Техніки комунікації з клієнтом, групою клієнтів. Інструменти менеджера
Відпрацювання навичок . Дії турменеджера після переконання клієнта. Метод завершення
продажу послуг індустрії туризму.Телефонна комунікація у туризмі. Культура
спілкування з клієнтом.Тема 5. Технологія особистого продажу у туристській
індустрії.Особистий продаж в маркетингу туристського підприємства. Процес особистого
продажу. Етапи процесу особистісного продажу . Встановлення контакту з клієнтом .
Методи
взаємодії
з
клієнтами .
Комунікаційні
особливості
особистого
продаж .Невербальні засоби спілкування, що використовуються менеджерами з туризму.
Типологія продавців. Стилі особистого продажу. Забезпечення комфортного
внутрішнього та зовнішнього середовища при продажі послуг. Типові характеристики
клієнтів . Виявлення потреб клієнта... Типи поведінки клієнтів.Тема 6. Електронна
дистрибуція у туристичному та готельному бізнесі. Поняття „електронна
дистрибуція” .Веб-сайт готелю чи туристичної кампанії як один з компонентів
реклами .Маркетинг бренду туристичної кампанії чи готелю через пошукові системи .Онлайн реклама в Інтернеті .Співпраця з сайтами-філіалам. Організація продажів через callцентри
(CRO).
Організація
продажів
через GDSсистеми.Amadeus.Galileo/Apollo Sabre Worldspan. Организація продажів через інтернетагенства . Українські системи продажів туристичних послуг.Тема 7. Робота із
запереченнями і сумнівами клієнта компанії індустрії туризму . Управління
запереченнями клієнта туристичної фірми. Загальні правила роботи з запереченнями.
Діагностика помилкових заперечень клієнта. Опір як джерело заперечень. Типові
заперечення про конкурентів і ціну. Загальний алгоритм обробки заперечень . Засоби та
методи обробки заперечень клієнтів. Інструменти переконання клієнта . Техніка
підвищення значимості конкурентних переваг. Техніка зміни пріоритетів клієнта. Робота
з важкими клієнтами.Тема 8. Післяпродажне обслуговування. Післяпродажне
обслуговування та формування лояльності покупця. Післяпродажне обслуговування у
залежності від ступеня задоволення туриста . Класифікації скарг в туризмі. Робота зі
скаргами та претензіями клієнтів.Типологія конфліктів у туроперейтингу. Фази конфлікту
та їх характеристика. Методики попередження конфліктів. Вирішення конфліктних
ситуацій.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: обов'язкове
вивчення основ природоохоронного законодавства. 13.Заплановані види навчальної
діяльності та методи викладання: лекції, практичні заняття, консультування, робота в
науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік у УШ семестрі.Шкала оцінювання:
національна та ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень
Низький

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Студент не усвідомлює
змісту Обсяг
висвітлених
питань
питання, тому його відповідь не має менше 50%.У студента відсутня

безпосереднього
відношення
до уява, необхідна для висвітлення
поставленого
питання.
Наявна питань.
відсутність уміння міркувати.
Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
Ш. Практична підготовка

1.Код: П.1
2.Назва:НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (технологічна)
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: перший рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 2 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6
8.Прізвище лектора: викладачі кафедри туризму
9. Результати навчання: знання і розуміння: соціальної значущості туристичної
діяльності і мотивації до професійної діяльності в сфері туризму; необхідності
оцінювання особистісних якостей, необхідних для професійної діяльності в туристичній
індустрії; переконання у необхідності продовжувати навчання більш самостійно та
автономно.важливості постійного саморозвитку та професійного самоудосконалення,
підвищення кваліфікації у туристичній діяльності; методів і засобів фізичного виховання
для здорового способу життя;
вміння:розкривати різноманітні і конкретні форми
людської діяльності, що характеризують виробництво, розселення, культуру та традиції
населення конкретних територій; виявляти у межах територій, що вивчаються, просторові
відміни і шляхом порівняння між собою типових явищ і предметів, дати їм пояснення;
виявляти взаємозв’язки і взаємообумовленість між явищами природи і суспільства;
відпрацьовувати зібрані під час експедиційно-польового етапу матеріали і підготувати їх
до використання у навчально-виховному процесі;компетентності: у проектній
діяльності: здатність знаходити, обробляти та інтерпретувати дані, необхідні для
організації туристичної діяльності; у науково-дослідній діяльності: здатність знаходити,
аналізувати і обробляти науково-технічну інформацію у сфері туристичної діяльності з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне
11.Зміст практики:
№

Тема
Організація
практики

Назва модулів, тем та їх зміст

Тижні

Особливості і значення та планування географічнокраєзнавчої практики

Змістовий модуль І. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

1

Тема 1. Організація
краєзнавчої стежки

Тема 2. Вивчення
2

природних
комплексів

Вибір
маршрутуі
його
довжина
(тривалість).Екскурсійні об’єкти. Паспорт на екологокраєзнавчу стежку.Обладнання стежки. Проходження
навчальної
природно-екологічної стежки “До
таємниць природи”. Описи окремих зупинок
краєзнавчої стежки.

І

Методика вивчення природних комплексів в
шкільному курсі географії. Організація шкільних
екскурсій зв вивчення природних комплексів (на
основі використання навчально-методичної стежини на
території НЕНЦ)..

І

Узгодження системи навчальних екскурсій з вивчення
Тема 3. Розробка природних комплексів
з шкільною програмою.
навчальної екскурсії Розробка шкільних навчальних екскурсій в природу
(Боярський навчальний полігон)

3

І

Змістовий модуль П. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Тема 4 Мікрогеографічне вивчення
населеного пункту

Методика мікрогеографічного вивчення території
міста.
Вивчення
території
міського
району
(Шевченківського району м.Києва) Розробка планівсхем «Територіальна соціально-економічна структура
Шевченківського району м. Києва», «Функціональні
зони на території Шевченківського району м.Києва».
Розробка тематичних екскурсій по території міського
району.

П

5

Тема 5. Вивчення
промислового
підприємства

Методика вивчення промислового підприємства і
шкільному курсі географії. Збір матеріалів на
підприємстві та їх камеральне опрацювання.
Організація навчальних екскурсій на виробництво ( на
прикладі скланого заводу).

Ш

6

Тема 6. Організація
ділової гри (на матеріалах, зібраних на
підприємстві ).

Рольова (ділова) гра: сутність, мета і порядок
організації. Розробка в умовах рольової (ділової ) гри
моделі перспективного розвитку
виробничого
об'єднання «Спорт».

Ш

4

Змістовий модуль Ш. КРАЄЗНАВЧО-ЕКСКУРСІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

7

Тема 7. Краєзнавчі
екскурсії та їх
тематика

Краєзнавча екскурсія як
основна масова форма
масової освітньої діяльності. Краєзнавчі оглядові і
тематичні екскурсії.
Складання плану
музейноекскурсійної діяльності. Проведення і аналіз музейнотематичної екскурсії «Чарівний світ Катерини
Білокур».

ІУ

8

Основні етапи підготовки тематичної екскурсії (мета і
тема екскурсії, вивчення джерел, складання маршруту
екскурсії, підготовка контрольного і індивідукального
Тема 8. Підготовка
тексту, складання методичної розробки і відгук
тематичної екскурсії
методиста). Розробка змісту екскурсії (на матеріалах
Національного музею архітектури і побуту України
(Пирогово)»

ІУ

9

Методика проведення тематичної екскурсії (прийоми і
способи показу екскурсії; прийоми і способи розповіді
Тема 9. Проведення
під час екскурсії; завдання екскурсовода). Проведення
тематичної екскурсії
музейної екскурсії (на матеріалах Національного
музею архітектури і побуту України (Пирогово)»

ІУ

12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:методи
вивчення особливостей історично усталених форм життєдіяльності населення, різихі
типів природних і територіально-виробничих комплексів та їх елементів; опанування
організаційно-методичними підходами до вивчення матеріальної і духовної культури
краю та її використання в туристській діяльності.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік.Шкала оцінювання: національна та
ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS
90-100

A

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики
високий:відмінно

для заліку

80-89

B

достатній: добре

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: П.2
2.Назва:ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (технологічна)
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: другий рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3
8.Прізвище лектора: доцент Романенко О.В.
9. Результати навчання: знання:про місце туризму в системі рекреації, оздоровлення та
фізичного вдосконалення населення; класифікацію туризму, програмно-нормативні та
організаційні засади туризму; правила організації та проведення масових походів та
змагань з туризму і орієнтування на місцевості; тактику проведення походів; техніку
подолання перешкод під час походів; основи гігієни юного туриста; безпеку проведення
подорожі, страхування та самострахування; основи топографії та орієнтування на
місцевості;вміння:демонструвати прийоми техніки та тактики туризму;користуватися
спортивною картою; організувати та проводити похід вихідного дня; розробляти та
організовувати туристично-краєзнавчі заходи; здійснювати підготовку спорядження для
проведення походу; організовувати харчування в поході;надавати долікарняну допомогу у
поході; організовувати бівак, привали та ночівлі; проводити підсумки походів та складати
звіт про похід; забезпечувати заходи з безпеки походу; організовувати проведення
масових туристських заходів; компетентност: здатність до постійного саморозвитку
та фізичного самоудосконалення, підвищення кваліфікації у туристичній діяльності;
здатність до реалізації основних методів і засобів фізичного виховання для здорового
способу життя;
методів організації безпеки життєдіяльності людей у туристичній
діяльності; у проектній діяльності: здатність знаходити, обробляти та інтерпретувати
дані, необхідні для організації оздоровчо-туристичної діяльності;у науково-дослідній
діяльності: здатність знаходити, аналізувати і обробляти науково-технічну інформацію у
сфері оздоровчо-туристичної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне,
в польових умовах.
11.Зміст практики:
№
Тема
Назва модулів, тем та їх зміст
Тижні

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛ І. ПІДГОТОВКА ТУРИСТСЬКОГО ПОХОДУ
Інструкція МОН України «Правила проведення
туристських походів, експедицій і екскурсій з
учнівською і студентською молоддю України».

1

Перший варіант. Організація туристського походу
Тема1. Організація (вибір району походу і його опис; розробка маршруту і
ізміст туристських складання графіку руху на маршруті; визначення змісту
краєзнавчої роботи під час походу).
подорожей.

І

Другий варіант. Розробка тематичної туристськокраєзнавчої подорожі (визначення маршруту та
складання календарного плану подорожі; опис
тематичної туристично-краєзнавчої подорожі)
Тема 2. Організація
2

туристського
походу
Тема 3.Топографіч-

3

на підготовка
туриста
Тема 4. Підготовка

4

5

туристського
спорядження

Зміст топографічної підготовки (способи орієнтування
на місцевості; рух за азимутом; окомірна зйомка;
складання плану місцевості; маршрутна стрічка;
підготовка топографічних планів та кроків маршруту).

гігієна і фізична
підготовка туриста

І

І

Вибір та підготовка спорядження відповідно до умов
і характеру туристської подорожі (особисте, групове та
спеціальне спорядження; тренування в укладанні
рюкзака та встановленні туристського намету).

Організація харчування відповідно до умов і характеру
походу (встановлення калорійності харчування
і
енергетичної
цінності
їжі
для
майбутнього
походу;
Тема 5. Організація
харчування в умо- визначення найважливіших елеменів у хімічному складі
продуктів і їх співвідношення у добовому раціоні
вах туристського
туриста; розподіл калорійності добового раціону туриста
походу
туриста і його розрахунок, виходячи із середньої норми
продуктів на туриста вдень; особливості використання
основних видів продуктів в умовах походу).
Тема 6. Особиста

6

Оформлення маршрутної документації на проведення
туристської
подорожі
з
активним
способом
пересуванням (підбір учасників походу; розподіл
обов’язків серед учасників походу; складання
кошторису походу тощо).

Фізична підготовленість туриста як засіб усунення
причин травматизму. Вимоги до загальної спеціальної
фізичної підготовки. Спеціальні вправи, які моделюють
рухи, зусилля і навантаження на різні частини тіла в
умовах походу.

П

П

7

Основні видитравми і ознаки
захворювання у
туристичному поході. Причини їх виникнення та
Тема 7.Долікарняна
способи надання першої долікарняної
допомоги
допомога утурист- (способи зупинки кровотечі, допомога методом
штучного дихання, накладання шини, санітарні бинтові
ських походах
пов'язки, їх види та способи їх накладання). Обов'язки
санітара у поході, санітарний блокнот, похідна аптечка.

П

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2. ТУРИСТСЬКИЙ ПОХІД

Тема 8.Туристська
8

група упоході

Залежність рівня підготовки учасників походу від
категорії складності походу. Визначення орієнтовних
норми навантаження туристів у запланованому поході.
Значення підгоночного привалу. Техніка і тактика руху
у поході.Залежність темпу руху від особливостей
пересування (рух по рівній місцевості, рух вгору, рух на
спусках тощо). Удосконалення технічних навичок
туриста. Основні туристичні вузли і їх призначення,
техніка зав’язування вузлів.

Вибір тактики руху і
складання плану-графіка
проходження маршруту (організація руху туристської
альна та групова групи, похідного строю, виявлення оптимальних
способів подолання перешкод, визначення швидкості
тактика туриста.
руху).

Ш

Тема 9. Індивіду9

Ш

Тема 10. Основи
техніки подолання
природних

Розгляд основних типів природних перешкод та технічні
прийоми їх подолання. Організація переправ через
водні перешкоди.

Ш

перешкод.

Тема11.Організація
10

туристського
привалу

Вимоги до організації місць відпочинку туристів на
маршруті. Організації туристського табору ( вибір місця
туристського табору та санітарні вимоги до його
облаштування; розподіл обов'язків у туристському
таборі; вибір місця для туристського намету та порядок
його встановлення; види вогнищ та порядок їх
облаштування; особливості приготування страв
на
вогнищі страв; порядок і вимоги до згортання привалу).

Ш

11

Перший варіант.Форми підведення підсумків походу
(загальний, технічний, фінансовий звіти та їх зміст; опис
Тема 12.Підведення виконаної дослідницької і суспільно корисної роботи у
підсумків турист- поході). Оформлення польового щоденника походу.
ського походу або
Другий варіант. Розробка сценарію краєзнавчого
подорожі
вечора за матеріалами туристсько-краєзнавчої подорожі

Ш

та проведення тематичної краєзнавчої конференції за
матеріалами подорожі.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3.ТУРИСТИЧНІ ЗЛЬОТИ І ЗМАГАННЯ

12

Тема13.Туристські
зльоти

Тема 15.Туристські
13

змагання

Зльоти як форма туристичної роботи (положення про
туристський зліт; штаб зльоту та підготовка до його
проведення; проведення зльоту; программа, підготовка
та проведення туристських заходів, ігрових завдань у
програмі туристських змагань; конкурсна програма під
час проведення туристського зльоту).
Правила організації туристських змагань. Вимоги до
вибору району та обладнання дистанції. Спортивне
орієнтування та його види (орієнтування у заданому
напрямку; орієнтування за вибором; орієнтування за
розміченою трасою; орієнтування за площинними та
лінійними
орієнтирами).
Технічні
прийоми
в
орієнтуванні. Вимірювання відстаней.

ІУ

ІУ

12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:правила
проведення туристських походів і подорожей з учнівською та студентською молоддю
України.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік.Шкала оцінювання: національна та
ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,

поверхово
міркувати.

володіє

умінням процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська
1.Код: П.3
2.Назва:ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (організаційно-технологічна)
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: третій рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 6 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6
8.Прізвища керівників: викладачі кафедри туоризму

9. Результати навчання: знання: реквізитів та структури управління
туристським
підприємством; організаційних основ взаємодії туристського підприємства з партнерами;
основних нормативних документів щодо туристської діяльності підприємства;маршрути,
за якими працює туристичне підприємство; туристської документації, що регулює
процес надання туристських послуг; тематики і змісту екскурсій, що використовуються
на туристському підприємстві; інструкцій щодо організації транспортних туристських
послуг; організаційних основ забезпечення клієнтів туристськими послугами; вміння:
визначати та характеризувати основні напрямки діяльності туристського підприємства;
вивчати та аналізувати договірні відносини туристського підприємства; користуватися
основними нормативними документами, пов’язаними з організацією туристської
діяльності; розробляти туристські маршрути; користуватися нормативними документами,
що регулюють процес надання туристських послуг; визначати послідовність надання
екскурсійних послуг; визначати послідовність організації транспортних подорожей;
використовувати необхідні знання щодо
виробництва, реалізації та споживання
туристських послуг;компетентності: здатність щодо професійного ознайомлення з
діяльністю підприємств сфери туризму та оволодіння сучасними методами та формами
організації діяльності туристського підприємства;здатність формування професійних
умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи на
підприємстві, здатність виховувати потребу щодо систематичного поновлення своїх знань
та творчого їх застосування.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне,
в установах і організаціях.
11.Зміст практики:
№

Тема

Назва модулів, тем та їх зміст

Тижні

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛ І. ВИДИ ТА НАПРЯМКИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

1

Тема 1. Знайомство з
туристичною
фірмою

Вивчення діючого законодавства і нормативних
документів,
що
регламентують
прийом
і
обслуговування туристів. Ознайомлення з туристською
фірмою - базою виробничої практики. Інструктаж з
техніки безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії.

І

2.1 Ліцензія на здійснення туристичної діяльності
(Положення про порядок видачі суб'єктам туристичної
підприємницької діяльності ліцензій, затв. 8.08.1995р.
№618).
2.2. Види туризму і класи обслуговування. Внутрішній
туризм. Програма перебування туристів. Аналіз стану,
Тема 2. Ознайом- динаміки та використання туристичного фонду.
лення з видами та 2.3. Укладання
договорів
(контрактів)
між
напрямками турис- туристичним підприємствам та постачальниками
І
2
тичної
діяльності послуг.
фірми
2.4. Розробка турів.
2.5. Якість обслуговування туристів. Заходи щодо
підвищення ефективності надання послуг.
2.6. Організація туристичних поїздок за межі України.
Забезпечення туристів ваучерами.
2.7. Страхування туристів.
2.8. Комп'ютеризація
туристичної
діяльності.
Рекламна діяльність.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ П. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
3.1.Знайомство з посадовими інструкціями та
обов'язками менеджера з туризму.

3.

Тема 3. Знайомство з
функціональними
обов’язками праців ників турфірми

3.2.Знайомство з посадовими інструкціями та
обов'язками туроператора туристсько-екскурсійного
підприємства.
3.3.Знайомство з посадовими інструкціями
обов'язками менеджера по роботі з клієнтами.

та П-Ш

3.4 Знайомство з посадовими інструкціями
обов'язками менеджера з прийому і розміщення.

та

3.5 Знайомство з посадовими інструкціями та
обов'язками керівника туристичної групи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Ш. ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМИ

4.1
Організація
екскурсійного обслуговування.
Вивчення ринку екскурсійних послуг ( попит,
пропозиція, ціна, конкуренція).
4.2. Вивчення банку даних екскурсійних ресурсів.
Опис екскурсійних об'єктів. Тематика та зміст
екскурсій.
4.3. Проектування культурно-пізнавальних турів при
Тема 4. Організація організації внутрішнього та виїзного туризму.
екскурсійної діяль- 4.4. Розрахунок
вартості
екскурсійних
турів,
ності та масового і
екскурсій, як послуги.
ІУ
4.5. Договір на екскурсійне обслуговування. Договори
оздоровчо-спортивз
музеями,
договори
з
автотранспортними
ного туризму
підприємствами. Договори з закладами харчування.
4.6. Обслуговування
екскурсантів
і
туристів:
функціональні обов'язки менеджера, оформлення
договорів - підтвердження, оформлення путівок.
4.7. Робота керівника туристичної групи
4.8. Відгуки екскурсантів, туристів.
4.9. Організація лікувально-оздоровчого обслуговування

4

5.1 Вивчення
інструкцій
транспортних послуг.

5

щодо

організації

Ознайомлення з
принципами організації
Тема 5. Організація 5.2
перевезень туристів на різних видах транспорту.
транспортних
подорожей.
5.3 Обов'язки підприємства по забезпеченню туристам
безпеки під час транспортних подорожей.

У

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІУ. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ.

6

Підведення
підсумків
виробничої
практики.

Узагальнення матеріалів зібраних під час практики.
Оформлення звітної документації. Пропозиції та
обґрунтування заходів щодо вдосконалення організації
діяльності підприємства. Підготовка до підсумкової
конференції.

У

12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:вивчення
діючого законодавства і нормативних документів, що регламентують прийом і
обслуговування туристів.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік.Шкала оцінювання: національна та
ECTS. Критерії оцінювання.

Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не
ковим повторним вивчен-

низький: задовільно

зараховано

з

обов’язковим

ням дисципліни )

повторнимвивченням дисципліни

15.Мова викладання: українська

1.Код: П.4
2.Назва:ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9
8.Прізвища керівників: викладачі кафедри туоризму
9. Результати навчання: знання:технології створення туристського туру; рівнів
обслуговування в туроперйтингу; набору туристських послуг (турпакет); порядку
оформлення взаємовідносини з партнерами-постачальниками туристських послуг; списка
технологічних документів туристського туру; вміння застосовувати діюче законодавство і
нормативні документи в роботі; проводити аналіз реклами туроператорів і визначати
пропозиції ініціативних і рецептивних туроператорів; вміти характеризувати споживчі
якості туристського продукту; виконувати експертну оцінку рівня обслуговування
туристів; складати набір основних послуг інклюзив-туру, включаючи додаткові послуги;
здійснювати проектування процесу обслуговування туристів за окремими етапами
надання послуги (технологічна документація); здійснювати опис послуги (на основі
вивчення потреби і платіжи спроможності населення, потреби на види турпослуг,
рекреаційних ресурсів
у конкретному регіоні); складати попередню програму
обслуговування туристів; програму обслуговування туристів по днях; різні за рівнем
(класом) обслуговування програми; вибирати постачальників послуг; забезпечувати
комплексну відповідність запропонованих послуг клієнту; складати договірний план з
постачальниками послуг для туристського туру; вести переговори з постачальниками;
вміти переконувати щодо прийняття ваших пропозицій; складати проект договору з
різними постачальниками послуг; підготувати технологічну карту туристського туру та
інформаційний листок до туристської путівки;компетентності: здатність дооволодіння
методами та формами організації діяльності туристського підприємства, формування
професійних умінь та навичок, необхідних для туристсько-краєзнавчої діяльності,
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в
навчальній та професійній діяльності
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне,
в установах і організаціях.
11.Зміст практики:Відповідно до професійно-виробничої підготовки виробнича практика
повинна сприяти:
оволодінню сучасною філософією цивілізованого бізнесу та
необхідними якостями працівника, що сприятимуть його успішній професійній реалізації
у туристському бізнесі; формуванню вміння щодо закріплення одержаних знань та
досвіду практичної діяльності (основи ринкового мислення, навички професійної
індивідуальної та командної роботи, індивідуальна стратегія професійного зростання
тощо); закріпити потребу і вміння систематично поновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати у професійній діяльності.
№

Зміст діяльності студентів-практикантів

Тижні

1

Настановча нарада з питань організації пратики на кафедрі туризму

І

2

Організаційна співбесіда і з керівником турфірми.

І

3

Знайомство з посадовими інструкціями та обов’язками туроператора.

І

4

Поняття і види діяльності туроператора

І

5

Створення привабливості туристичного продукту

П

6

Пакет послуг

П

7

Проектування туру

П

8

Програма обслуговування

Ш-ІУ

9

Постачальники послуг

ІУ

10

Планування туру. Договірний план.

У

11

Переговори з постачальниками послуг

УІ

12

Укладання договорів з постачальниками

13

Технологічна документація

УП

14

Підготовка звіту

УП

15

Захист звіту. Підсумкова співбесіда

УП

послуг.

УІ

12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:реквізити та
структуру управління туристським підприємством; основні нормативні документи щодо
діяльності підприємства; основні функції туроператора;.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самос-тійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік.Шкала оцінювання: національна та
ECTS. Критерії оцінювання.
Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,

міркувати.

процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

для заліку

зараховано

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання
дання)

0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

низький: задовільно

15.Мова викладання: українська.
1.Код: БР
2.Назва:ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий
4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий
5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий рік
6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6
8.Прізвище наукового керівника: викладачі кафедри туоризму
9. Результати навчання: знання:процес наукового пізнання; вимоги до організації і
методики науково-дослідної роботи; логіку та загальну схему наукового дослідження;
вимоги до написання і оформлення бакалаврської роботи; вміння: стимулювати

особистісні якості (цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність тощо); планувати
самостійну науково-дослідницьку роботу; реалізовувати відповідні етапи наукового
дослідження; вирішувати дослідницькі завдання при підготовці бакалаврської
роботи;компетентності:здатність удосконалювати та розвивати свій інтелектуальний і
загальнокультурний рівень;здатність до кваліфікованого збору та
відповідного
опрацювання інформаційно-статистичних даних; спроможність самостійно та на
сучасному рівні вирішувати науково-практичні завдання; здатність застосовувати
відповідну методику досліджень; здатність логічно і грамотно викладати спеціальну
інформацію та результати власного наукового пошуку, кваліфіковано представляти свої
наукові та практичні досягнення.
10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне,
в установах і організаціях.
11.Зміст підготовки:
Виконання основних структурних елементіва науково-прикладного дослідження:Тема
дослідження - відображає основний зміст (проблему або питання) наукової роботи і
визначається її кінцевим результатом.Мета дослідження -вказує на кінцевий результат,
обєкт і предмет дослідження (шлях досягнення кінцевого результату). Завдання
дослідження - витікають із аналізу ступеня вивченості обєкта під кутом зору поставленої
мети і тих питань, вирішення кяких необхідно для її досягнення.Програма дослідження –
представляє собою укрупнений план дослідження, який показує його логічну
послідовність. Кожний пункт програми відображає зміст дослідження.Методика
дослідження -показує як (яким чином, шляхом, методом, способом або прийомом) слід
виконувати рішення заваднь в кожному пункті його программи.Дослідження - на основі
аналітичного і експериментального дослідження, встановлення загальниїх та виявлення
індивідуальних характеристик (параметрів) досліджуваного обєкта (процесу, явища)
тощо. Систематизація і обробка даних. Результати дослідження – містять узагальнення
одержаних результатів ждослідження, основних закономірнотсей явищ, що вивчаються, у
тому числі – раніше гнневідомих. Висновки і рекомендації- висновки включають основні
результати проведеного дослідження. Рекомендації показують шляхи, методи і форми
практичного використання результатів.
12.Рекомендоване або обов'язкове вивчення й інші навчальні ресурси / засоби: Відповідно
до підготовки кваліфікаційної бакалаврської роботи
значна частина матеріалів
отримується у процесі проходження виробничої практики у туристичній фірмі (установі,
організації), виходячи зі специфіки діяльності останньої.
13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, практичні
заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самос-тійна робота.
14.Форми та критерії оцінювання: Поточний контроль та оцінювання виконання завдань
на практичних заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих
індивідуальних завдань. Підсумковий контроль, залік.Шкала оцінювання: національна та
ECTS. Критерії оцінювання. Оцінювання науково-дослідної роботи здійснюється за
такими критеріями:Науковий апарат
дослідження ( актуальність роботи; мета
дослідження; об’єкт і предмет дослідження; завдання дослідження).
Системність і
повнота дослідження ( огляд
літературних джерел з досліджуваної проблеми;
використані методи та одержані результати; експериментальна база та особиста участь;
висновки на різних
етапах дослідження).Новизна одержаних
результатів і
практичне значення роботи. Висновок про завершеністьроботи, її дослідницький
характер, самостійність.Вимоги до змісту і оформлення роботи ( структурованість

роботи;логічність і грамотність
джерел,правильність їх оформлення).

викладу;

наявність

посилань

і

літературних

Характеристика відповідей студента
Рівень

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

Низький

Студент не усвідомлює
змісту
питання, тому його відповідь не має
безпосереднього
відношення
до
поставленого
питання.
Наявна
відсутність уміння міркувати.

Обсяг
висвітлених
питань
менше 50%.У студента відсутня
уява, необхідна для висвітлення
питань.

Задовільний

Відповіді на питання
носять
фрагментарний
характер,
відтворення знань здійснюється на
рівні запам’ятовування. Студент
поверхово
володіє
умінням
міркувати.

Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%. Студент погано
володіє засобами відтворення
властивостей предметів, явищ,
процесів.

Достатній

У
відповідях
на
питання
допускаються деякі неточності або
помилки непринципового характеру.
Студент
демонструє
розуміння
навчального матеріалу
і прагне
логічно
розмірковувати
при
відповіді.

Обсяг правильно висвітлених
питань більше 75%. Відповідь
містить окремі неточності і
незначні помилки.

Високий

Студент дає повну і розгорнуту
відповідь на питання. Його відповідь
характеризуються
логічністю і
послідовністю
суджень,
без
включення випадкових і випадання
істотних з них.

Обсяг правильно висвітлених
питань дорівнює 100%. Кожне
висвітлене питання
супроводжується
ґрунтовним
поясненням.

Сума балів
за навчальну
Оцінка
діяльність
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

90-100

A

високий:відмінно

80-89

B

достатній: добре

70-79

C

65-69

D

60-64

E

35-39

FX

для заліку

зараховано

низький: задовільно

незадовільний (зможли- не зараховано з можливістю
вістю повторного скла- повторного складання

дання)
0-34

F

незадовільний ( з обов’яз- не зараховано з обов’язковим
ковим повторним вивчен- повторнимвивченням дисципліни
ням дисципліни )

15.Мова викладання: українська.

Освітня програма підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм»
ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ:
І. Нормативна частина
ПН Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки
ПН01 Країнознавство
ПН02 Туристсько-рекреаційні ресурси світу
ПН04 Рекреаційна географія і рекреаційні комплекси
ПН05 Міжнародні транспортні системи
ПН06 Туристичні карти та атласи з основами топографії
ПН09 Економічна і соціальна географія України
ПН10 Туристичне країнознавство
ПН11 Екологія
ПП Цикл професійної та практичної підготовки
ПП1.16 Рекреалогія
П. Вибіркова частина
СВ Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
СВ.03 Основи педагогіки та психології
СВ.04 Медична допомога та загальна санітарія та гігієна у туризмі
СВ.05 Іноземна мова (друга)
ВВ Дисципліни вільного вибору студента
ВВ.1 Додаткова спеціалізація «Міжнародний туризм»
ВВ.2 Додаткова спеціалізація «Шкільна туристсько-краєзнавча робота»

