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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Дисципліна орієнтована на формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок з технології виробництва 
туристичного продукту та організації туристичного 
обслуговування, використання сучасних підходів у роботі 
туристичного підприємства.  

Мета вивчення Сформувати у студентів теоретичні, професійні знання і практичні 
навички, що дають їм змогу самостійно організовувати й 
планувати туристичну  діяльність; розробляти й проводити тури; 
здійснювати туристичне обслуговування. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань та 

практичних навичок з:  
технології створення туристичного продукту; 
організації процесу туристичного обслуговування; 
основних напрямів і тенденцій розвитку туристичного 
обслуговування в сучасних умовах; 
застосовування теоретичних знань у вирішенні практичних завдань 
туристичної діяльності. 

Пререквізити Основи туристичного бізнесу, Основи туризмознавства, 

«Організація екскурсійної діяльності, транспортного 

обслуговування та музеєзнавство», «Основи готельного 

господарства», Інформаційні системи і технології (в галузі), 

Безпека туризму, Основи комунікації в туризмі тощо 

Результати 

навчання 

РН 1.Застосовувати нормативно-правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 2.Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, охорони довкілля у професійній діяльності. 

РН 7.Інформувати споживачів про умови надання туристичних 

послуг. 

РН 8.Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 9.Брати участь у підготовці проєктів договорів туристичного, 

екскурсійного, готельного обслуговування. 

РН 10.Забезпечувати процес комплексного обслуговування 

клієнтів під час надання туристичної послуги та реалізації 

туристичного продукту. 

РН 15.Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології для розв’язання професійних задач. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 
3(2)-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

5(3)-й 3-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

20 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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3.Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Туристичне підприємство як суб’єкт господарювання  

Тема 1. 

Підприємницька 

діяльність в 

туризмі  

9 2 2 - - 5       

Тема 2.  Основні 

види туристичних 

підприємств.  

14 2 2 - - 10       

Разом за ЗМ 1 23 4 4   15 23 1 1   23 

Змістовий модуль 2. Умови створення і функціонування туристичного підприємства  

Тема 3 Етапи 

створення 

туристичного 

підприємства  

14 2 2 - - 10       

Разом за ЗМ 2 14 2 2   10 14 1 1   12 

Змістовий модуль 3. Технологія створення туристичного продукту. 

Тема 4 Туристичні 

послуги у 

плануванні 

туристичних 

подорожей..  

14 2 2 - - 10       

Тема 5. 

Формування 

програм 

перебування 

туристів.  

14 2 2 - - 10       

Тема 6. Туристичні 

документи  

14 2 2 - - 10       

Тема 7. 

Ліцензуваня 

туристичної 

діяльності. 

14 2 2   10       

Тема 8. 

Сертифікація і 

стандартизація в 

туризм. 

9 2 2   5       

Тема 9. Туристичні 

формальності  

14 2 2   10       

Тема 10. Валютні 

та медико-санітарні 

туристичні 

формальності.  

4 2 2          

Разом за ЗМ 3  83 14 14   55 83 4 4   75 
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Усього годин  
120 20 20 - - 80 120 

 

6 6   108 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підприємницька діяльність в туризмі 5 

2 Основні види туристичних підприємств 10 

3 Етапи створення туристичного підприємства  10 

4 Туристичні послуги у плануванні туристичних подорожей 10 

5 Формування програм перебування туристів. 10 

6 Туристичні документи 10 

7 Ліцензуваня туристичної діяльності 10 

8 Сертифікація і стандартизація в туризм 5 

9 Туристичні формальності 5 

10 Валютні та медико-санітарні туристичні формальності. 5 

 Разом 80 

 

4. Індивідуальні завдання- 
 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведеннялекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації 

із використанням мультимедійних технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді  письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком 

занять.Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Письмові відповіді на окремі запитання. 
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3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій 

(телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Лекційні і практичні  заняття укомплектовано 

наступним  устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації  лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, 

які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованною літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни студент 

отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 

таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого  терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100балів. 

Здобувачам  освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 
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порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч.із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(іспит)* 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

* -  Здобувачіосвітнього ступеня фахового молодшого бакалавра мають право скластиекзамен автоматично, у 

випадку, якщовпродовжсеместру такіздобувачі набрали 60-100 балів, якщо студент складає іспит то модульні бали 

йому автоматично не зараховуються 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

10. Питання до екзамену. 

1. Які основні види туристських формальностей? 

2. В чому особливості претензійної роботи в туризмі? 

3. В чому сутність страхування в туризмі? 

4. Який порядок ввезення громадянами на митну територію України товарів та 

особистих речей? 
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5. Визначте етапи підготовки, реалізації і проведення туристичної подорожі. 

6. Які специфічні види страхування туристів?  

7. Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності. 

8. Програми перебування туристів: визначення та основні складові. 

9. Договір як основний туристичний документ.  

10. Значення впровадження стандартів в сфері туризму. 

11. Які основні етапи створення економічної програми діяльності туроператора? 

12. В чому різниця між туроператорською та турагентською діяльністю ? 

13. Які основні види програмних заходів туру ? 

14. Яка роль туроператорської діяльності в туристичному бізнесі? 

15. Який зміст паспортно-візових формальностей в туризмі? 

16. Які умови здійснення туристичної діяльності як підприємницької діяльності? 

17. Які основні види віз? 

18. Змоделюйте етапи створення власної туристичної фірми. 

19. Запропонуйте культурно-видовищний програмний захід перебування 

туристів в м. Запоріжжі. 

20. Запропонуйте екскурсійно-інформаційний програмний захід перебування 

туристів в м. Запоріжжі. 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Алієна-Барановська В.М.  Міжнародний туризм: навчальний посібник-

довідник / В. М. Алієна-Барановська, І. І. Дахно. – К.: Центр учбової літератури, 2013. 

– 344 с. 

2. Бабарицька В  Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник / В 

Бабарицька, О. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та доп.. – К.: Альтерпрес, 2008. – 

288 с. 

3. Балашова Р.І.  Організація діяльності туристичного підприємства: 

навчальний посібник / Р. І. Балашова – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 184с. 

4. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навчальний посібник / О. О. 

Бейдик. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2011. – 462 с.  

5. Жарков Г.Н. Правовое обеспечение международного туризма: учебно-

практическое пособие / Г. Н. Жарков. – К.: Кондор, 2012. – 486 с. 

6. Индустрия туризма: В 2-х кн. / Б.С.Житнигор, В.В.Павлов;  УАН, 

Академия совр. искусства. – Бендеры: Полиграфист, 2008. – 241 с. 

7. Інноваційні шляхи розвитку культурно-туристичних регіонів та ринків: 

збірник наукових праць / Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-

Восток, 2007. – 307 с. 

8. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: підручник / В. К. Кіптенко. – К.: 

Знання, 2010. – 502 с. 

9. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навчальний посібник  В.Ф. Кифяк; В. Ф. 

Кияк. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 344 с. 

10. Любіцева О.О.  Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. 

Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с. 
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11. Максименко С.В. Туристическая деятельность: международно-правовые 

аспекты: Монография / С.В. Максименко. – Одесса: Латстар, 2001. – 174 с. 

12. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник / М. П. 

Мальська; В.В.Худо. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

– 368 с. 

13. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник / М. 

П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 275 с. 

14. Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних 

підприємств: теорія та практика: навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. 
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