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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Підготовка в галузі Туризм вимагає формування у студентів 

професійних навичок застосування придбаних теоретичних 

знань на практиці. 

Навчальна практика «Вступ до фаху»  проводиться відповідно 

до навчального плану і є невід’ємною частиною навчального 

процесу. Вона є обов’язковою для усіх студентів. 

Протягом першої навчальної практики студенти 

ознайомлюються з комплексом типових завдань управлінської, 

маркетингової діяльності певного підприємства туристичного 

напрямку, що мають вміти виконувати майбутні фахівці зі 

спеціальності „Туризм”. 

Навчальна практика «Вступ до фаху»  повинна створювати 

передумови для одержання кожним студентом навичок 

практичної роботи з напрямку підготовки, формування вмінь 

приймати самостійні рішення на конкретних ділянках 

професійної діяльності 

Мета вивчення Полягає у розвитку навичок пізнавальної діяльності в сфері 

туристського обслуговування, ознайомлення із змістом і 

формами практичної діяльності в галузі Туризм 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

 оцінити сучасну роль туризму в економіці, соціально-

культурній і політичній діяльності держав;  

 виявити фактори, що впливають на розвиток туризму;  

 розглянути класифікацію туризму та дати характеристику 

його окремим видам;  

 проаналізувати складові туристської індустрії та їх 

взаємозв'язки;  

 виявити особливості турпродукту;  

 ознайомитися з віртуальною турагенцією ЗІЕІТ 

(характеристика-опис підприємства);  

 навчитися створювати сайти за допомогою WIX-

конструктора/Landing page; 

 створити і презентувати власний турпродукт за допомогою 

WIX-конструктора; 

 взяти участь в екскурсіях, що запропоновані 

Пререквізити 

 

 

Необхідна навчальна база перед початком навчальної практики 

спирається на географічні, історичні, економічні знання базової 

середньої освіти.  

Результати 

навчання 

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

безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у професійній 

діяльності. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній 

діяльності. 



4 

 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній 

діяльності.  

РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони 

туристичних ресурсів України та збереження довкілля під час 

виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо 

стану і перспектив розвитку туризму. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

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, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 2 
Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 
242 Туризм 
(шифр і назва) 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 
фаховий молодший  

бакалавр 
 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 2(1)-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  60 

4(2)-й 2-й 

Лекції 

  

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 
40 год. 52 год. 

Індивідуальні завдання:  
 

Вид контролю:  
залік залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л п інд с.р 
бал

и 
л п інд с.р 

бал

и 

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

Модуль І. Навчальна практика «Вступ до фаху» 

Тема 1. Поняття про 

спеціальність 

"Туризм" та 

туризмознавство 

6 1   5 5 6  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  5 

Тема 2. 

Класифікація видів 

та форм туризму 

6 1   5 5 6   5 

Тема 3. Основи 

туристичної 

діяльності 

6 1   5 5 6   5 

Тема 4. Основи 

організації 

туристичного 

процесу 

14 1 8  5 5 12  

 

 

1 

4   5 

Тема 5. Основи 

менеджменту та 

маркетингу в 

туристичній 

індустрії 

28 1 7  20 40  2   40 

Усього годин 60 5 15  40 60 60 2 6  52 60 

Захист практики      40      40 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

Усього годин – 60: Лекцій – 5 год. Практ. 15 год. Самостійна робота – 40 год. 

Методи та 

технології навчання 

Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, WIX-

конструктор, Landing Page 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні 

системи, програмне забезпечення 

ЛЕКЦІЙНІ, ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 

Кількість годин, 

результати 

навчання, 

література 

Зміст теми Кількість 

балів 

Тема 1. Поняття про спеціальність "Туризм"та туризмознавство 

лекцій – 1 год. практ. 

–     год. 

С.р. – 5 год  

РН2,РН3,РН13 

Література: [2,4,6] 

"Вступ до фаху" як навчальна дисципліна. Основні 

поняття та визначення туризму. Зміст і основні завдання. 

Місце туризму та туризмознавства в системі наук. Функції 

туризму. Структура туризму 

5 

Тема 2. Класифікація видів та форм туризму 

лекцій – 1 год. практ. 

–      год. 

С.р. – 5 год  

РН5,РН6,РН13  

Література: [2,5,6,7] 

Види, визначення, принципи, функції, завдання та основні 

центри розвитку видів туризму: гірського, водного, 

лижного, спортивного, ділового, рекреаційного, 

сакрального, лікувально-оздоровчого, пригодницького. 

Інші види туризму.  

5 

Тема 3. Основи туристичної діяльності 

лекцій – 1 год. практ. 

–       год. 

С.р. – 5 год  

РН2,РН4,РН13,РН15 

Література: [1,2,4,6] 

Суб'єкти туристичної діяльності. Виробничо-

обслуговуюча діяльність туристичного підприємства. 

Проектування турів. Діяльність туристичного 

підприємства з організації обслуговування туристів. 

Ринкова діяльність туристичного підприємства.  

5 

Тема 4. Основи організації туристичного процесу 

лекцій – 1 год. практ. 

– 8 год. 

С.р. – 5 год  

РН2,РН3,РН4,РН13  

Література: [1,5,6] 

Самоорганізація. Організація транспортного 

обслуговування в туризмі. Організація послуг гостинності 

в туризмі. Організація екскурсійної діяльності. Організація 

туристсько-рекреаційних комплексів. 

5 

Тема 5. Основи менеджменту та маркетингу в туристичній індустрії 

лекцій – 1 год. практ. 

– 7 год. 

С.р. – 20 год,  

РН4,РН13,РН15 

Література: [1,3,5,6] 

Загальні поняття, сутність, роль менеджменту в 

туристській індустрії. Основи маркетингу в індустрії 

туризму. Тур, як специфічний продукт туристичного 

ринку. Інформаційні технології в сфері туризму (навчання 

створювати сайти за допомогою WIX-

40 
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конструктора/Landing page) 

 
Захист практики  40 

Усього балів  100 

 

 

4. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Поняття про спеціальність "Туризм"та 

туризмознавство 

- Туризм як об'єкт наукового пізнання.  

- Класифікації видів професійної діяльності у сфері 

сервісу і туризму. 

-  Система підготовки кадрів туристичного 

напрямку у світі та в Україні 

 

5 

2.  Тема 2. Класифікація видів та форм туризму 

- Незвичайні види туризму 

 

5 

3.  Тема 3. Основи туристичної діяльності 

- Регулювання туристичної діяльності.  

- Міжнародне регулювання туризму.  

- Державне регулювання туризму.  

- Державне регулювання туристичної діяльністі в 

Україні 

 

5 

4.  Тема 4. Основи організації туристичного процесу 

- Організація туристсько-рекреаційних комплексів 

 

5 

5.  Тема 5. Основи менеджменту та маркетингу в 

туристичній індустрії 

- Технологія готельної та ресторанної справ 

-  Організація сфери харчових, екскурсійних і 

транспортних туристичних послуг 

-  Туроперейтинг 

Інформаційні технології в сфері туризму 

(створення власного продукту за допомогою WIX-

конструктора/Landing page) 

 

20 

Разом 40 

5. Методи навчання Лекційна форма навчання: словесні методи 

(пояснення, бесіда, лекція), наочні методи 
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(ілюстрація, демонстрація, презентація), 

індуктивний, дедуктивний методи 

Практична форма навчання: репродуктивні 

(відповідь, дискусія), проблемно-пошукові 

(евристичний), дослідницькі - підготування 

презентацій, робота у комп’ютерному класі 

засобами intеrnet (створювання сайтів за 

допомогою WIX-конструктора/Landing page) 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно засвоїти теоретичний матеріал, виконати 

практичні завдання.  

Передбачено, що по закінченню практики 

здійснюється контроль у вигляді захисту 

студентом звіту з виконаної роботи.  

За результатами проходження навчальної 

практики Вступ до фаху студент отримує 

підсумкову оцінку, яка враховує ретельність та 

своєчасність виконання обов’язкових завдань 

В результаті можна отримати такі обов’язкові 

бали:  

– 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань 

практичних занять та інших поточних завдань, що 

становить поточну (практичну) складову його 

оцінки; 

 – 40 балів – захист звіту з виконаної роботи 

Всього 100 балів. 

Звіт за результатами практики приймає 

комісія кафедри підприємництва, менеджменту та 

туризму за умови обов’язкової участі керівника 

практики від інституту при наявності оформлених 

належним чином: 

- щоденник практики, 

- звіту за результатами практики. 

Термін здавання звіту – за 5 днів до дня 

захисту звітів з практики. На підставі наданої 

документації, з урахуванням її якості та захисту 

звіту, студентам буде виставлена оцінка у 

відомість.  

Диференціація оцінки підсумків практики 

ведеться за загальноприйнятою системою, що 

характеризується разом з підсумковими оцінками 

інших дисциплін успішності студента. 

Студент, що не виконав програму практики 

та студент, що отримав негативну оцінку від 
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керівника підприємства бази практики не 

допускається до здачі звіту комісії кафедри 

підприємництва, менеджменту та туризму 

 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, планшет) 

з підключенням до Інтернет 

Програма курсу, структурно-логічна схема 

вивчення дисципліни, електронні презентації 

лекцій, завдання і матеріали до практичних робіт, 

навчальні відеоматеріали. Навчальні та 

навчально-методичні посібники, наявні у 

бібліотеці. Завдання практичних робіт (в 

електронному вигляді). Перелік контрольних 

запитань і завдань. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально 

вживаними програми такими як Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Power Point, QGIS, 

EasyWay, GPS, InShot, Funimate, VivaVideo, 

Shotcut, Davinci Resolve 

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 деканату 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 рекомендованою 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. При цьому 
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оцінка знижується на 10 %. 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Поточне тестування та самостійна робота 

Захист 

практи

ки 

Сума 

 

Змістовий модуль 1 

 

 

 

40 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 

 

5 5 5 5 40 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів 

 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Шкала оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

11. Рекомендована література: 

Основна 
 

1. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник. Київ: Центр 
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учбової літератури, 2007. 224 с.  

2. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. 

Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. 335 с.  

3. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності : навч. 
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посібник. Київ : Центр навч. літ., 2004. 272 с.  
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методика аналізу, термінологія, районування : монографія. Київ : "Київський 

університет", 2001. 395 с.  
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17. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму : навч. посібник. Київ : Вища 

шк., 2002. 195 с.  

18. Официальный сайт компании "Ресторатор Украина" URL: 

http://www.restorator.com.ua/rus/index.html  

 

 
Інформаційні ресурси 
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