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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ
Самостійна

робота

студентів

є

основним

засобом

оволодіння

навчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання
вмінь та навичок у вільний від аудиторних навчальних занять час.
Самостійна робота студента складається із підготовки до практичних й
індивідуальних занять шляхом виконання усного та письмового домашнього
завдання.
У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють той
матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником на
лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні питання, що
передбачені для самостійного вивчення.
Самостійна робота окрім підготовки до практичних занять за
відповідним

планом,

передбачає

вивчення

технології

та

організації

туристичних подорожей; страхування в туризмі; оформлення різних видів
туристичних документів; визначення прав і обов'язків туристів, умов
забезпечення

претензійної

роботи

в

туризмі;

параметрів

створення

турпродукту підприємства, форм аквізиції туристичної активності, умов
бронювання туристичного обслуговування;організації обліку і контролю
надання

послуг,

забезпечення

оформлення

туристичних

туристичної

подорожей.

Для

звітності;визначення

та

цього,

на

спираючись

прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і додаткову
літературу, як навчальної дисципліни так і матеріалів сайтів тур операторів
та тур агенцій, управлінь туризму та курортів ОДА, ознайомившись із
законодавчими і нормативними документа, студенти виконують презентації з
використанням програмного забезпечення Microsoft Office PowerPoint.

ПЕРЕЛІК І ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Використовуючи програмне забезпечення Microsoft Office PowerPoint,
підготовити презентацію за одним із варіантів з тем, що містяться нижче. Для
цього необхідно опрацювати літературні джерела та матеріали офіційних
сайтів туроператорів лідерів на ринку туристичних послуг України http://www.akkord-tour.com.ua/
http://www.coraltravel.ua/
http://joinup.ua/
http://feerie.com.ua/
Варіанти:
1. Загальна характеристика автобусних турів до Європи, їх специфіка
проведення.
2. Спеціалізовані туроператори в Україні (на прикладі туроператорів за
напрямом «Екзотика»).
3. Прийом туристів на Полтавщині. Основні туристичні програми.
4. Загальна характеристика автобусних турів до Скандинавії.
5. Класифікація «каскадних турів» до Ізраїлю.
6. Особливості розрахунку авіатурів до Європи.
7. Рекламна кампанія просування дитячих автобусних турів до Європи.
Основні складові.
8. Класифікація та загальна характеристика відпочинкового житлового
фонду Чорногорії.
9. Відкриття туристичної агенції (етапи збору та підготовки документів).
10.Агентські мережі в Україні.
11.Агентський договір компанії «Джоін Ап».
12.Алгоритм розробки програм туробслуговування.
13.Програма туристичного обслуговування «Вікенд в Прибалтиці».
14.Турпакет для відпочинку на Мертвому морі.
15.Діловий тур до ОАЕ (Дубаї).
16.Розробка туру до Львова на 2 дні. Калькулювання його вартості.
17.Акція «Чорна п’ятниця» туроператора «TPG».
18.Елементи програми туристичного обслуговування «шубного туру» до
Греції.
19.Загальна характеристика вікенду в Барселоні.
20.Готелі «сімейного типу» на Фуджейрі.
21.Рецептивний туроперейтинг наприкладі м. Стамбул.
22.Освоєність та оригінальність турпродукту країн: ОАЕ, Індії, ШріЛанки.

