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Вступ 

Дисципліна «Спеціалізований туризм (Екологічний, 

спортивний)» є однією із спеціальних дисциплін за вибором 

університету для студентів спеціальності 242 «Туризм». Даний 

курс охоплює ключові теоретико-методологічні основи ефективної 

організації спеціалізованого туризму. Курс «Спеціалізований 

туризм (Екологічний, спортивний)» дозволяє дати студентам 

глибокі знання щодо організації екологічного та спортивного 

туризму; вивчення основних принципів організації 

спеціалізованого туризму, набуття практичних навичок для 

самостійного вирішення організаційних проблем щодо формування 

інформаційної бази організації спеціалізованого туризму, 

структури та складу даної інформаційної бази; координації 

процесів організації спеціалізованого туризму; визначення 

результатів та особливостей організації спеціалізованого туризму. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Спеціалізований 

туризм (Екологічний, спортивний)» є формування у студентів 

глибокого комплексного розуміння щодо порядку та особливостей 

організації спеціалізованого туризму та опанування навичок 

практичного розв’язання проблем організації екологічного та 

спортивного туризму. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни: 

формування у студентів уявлення про особливості організації 

спеціалізованого туризму (екологічного, спортивного); 

ознайомлення студентів з сутністю та джерелами 

інформаційного забезпечення спеціалізованого туризму, 

особливостями та технологією організації спеціалізованого 

туризму; 

набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань 

особливостей організації спеціалізованого туризму; 

представлення сучасних технологій та підходів до формування 

інформаційної бази організації спеціалізованого туризму; 

опанування основних аспектів розвитку спеціалізованого 

туризму, основні чинники розвитку і методи вивчення цього виду 

господарської діяльності; 

оволодіння навичками творчого критичного погляду на процес 

організації спеціалізованого туризму; 
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набуття навичок оцінки соціально-економічної ефективності та 

наслідків господарських рішень у процесі організації 

спеціалізованого туризму. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виявлення і 

пізнання конкретних форм прояву економічних законів та 

закономірностей у процесі організації спеціалізованого туризму 

(екологічного, спортивного) в умовах постійної зміни кон’юнктури 

ринку.  

Результатом вивчення навчальної дисципліни 

«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» є 

формування професійних знань та вмінь, розвиток творчої 

особистості майбутнього фахівця. 

Студент має: 

знати теоретичні та нормативно-методологічні положення з 

питань організації туристичної діяльності; основні принципи та 

методи її проведення; 

вміти сформувати релевантну інформаційну базу щодо 

організації спеціалізованого туризму, визначити вимоги щодо 

особливостей організації спеціалізованого туризму. 

Викладання курсу базується на чинному законодавстві 

України, сучасних літературних джерелах, узагальнених матеріалах 

діяльності підприємств туристичної галузі різних форм власності. 

Проведення практичних занять з курсу передбачається у формі 

дискусій, альтернативного пошуку тощо.  

Методологія вивчення курсу включає сукупність таких методів 

як: логічний, історичний, макро- і мікроекономічний підхід до 

оцінки господарських процесів і явищ, що відбуваються на 

підприємстві у процесі організації спеціалізованого туризму, 

альтернативність проектування та розв’язання господарських 

завдань, координація дій, узагальнення та визначення можливих 

сфер застосування та поширення ефективного національного і 

зарубіжного досвіду господарювання. 

Навчальна дисципліна «Спеціалізований туризм (Екологічний, 

спортивний)» спирається на власні логіку і зміст. 

Вивчення курсу передбачає глибоке оволодіння теорією й 

практичними навичками щодо використання сучасних методологій 

та засобів ефективної організації спеціалізованого туризму. 

Структура навчального процесу з дисципліни 
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«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» передбачає: 

денна форма – 105 годин навантаження, у тому числі: 20 годин 

лекцій, практичних занять – 34 годин, самостійної роботи студентів 

– 51 годин. 

Підсумковим контролем знань з дисципліни є ПМК (залік). 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ЕСТS 3. 

2. Кількість модулів: денна 2, заочна 2. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального 

плану варіативна. 

4. Курс: денна 2, заочна 2. 

5. Семестр: денна 3, заочна 3. 

6. Денна форма навчання, годин:  

– загальна кількість: 1 семестр 105, 2 семестр 0. 

– лекції: 1 семестр 20, 2 семестр 0. 

– практичні заняття: 1 семестр 34, 2 семестр 0. 

– самостійна робота: 1 семестр 51, 2 семестр 0. 

– вид підсумкового контролю: 1 семестр ПМК, 2 семестр –. 

– кількість годин на тиждень: 1 семестр 3, 2 семестр –. 

7. Заочна форма навчання, годин: 

– загальна кількість: 1 семестр 105, 2 семестр 0. 

– лекції: 1 семестр 6, 2 семестр 0. 

– практичні заняття: 1 семестр 8, 2 семестр 0. 

– самостійна робота: 1 семестр 91, 2 семестр 0. 

– вид підсумкового контролю: 1 семестр ПМК, 2 семестр –. 
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2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА 

СЕМЕСТР 

Таблиця 2. Робочий графік навчальної дисципліни 

«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» на 1 семестр 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 54 год.,  

у т.ч.: 
6 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 

- лекція - 20 год. 4 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

- практичне – 34 год. - 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 - - - 

2. Самостійна робота студента 

– 51 год., у т.ч. 
 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

- виконання домашніх 

завдань 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- підготовка до практичних 

занять 
 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Проведення поточної 

модульної контрольної роботи 
       х       х  

5. Форма контролю:                 

- ПМК - - - - - - - - - - - - - - - х 

- іспит - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



 9 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ З 

РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3. 1. Тематичний план навчальної дисципліни 

«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» −  

денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин за видами занять: 

разом 

аудиторні 
заняття: 

позааудиторні 
заняття: 

лекції 
прак-
тичні 

самостійна 
робота 

 Модуль 1. Концепція та особливості організації екологічного туризму 

1. 
Тема 1. Сутність та особливості 
екологічного туризму 

13 2 4 7 

2. 
Тема 2. Технологія розробки та 
проведення маршрутів екотурів 

13 2 4 7 

3. 
Тема 3. Етика і безпека 
екологічних маршрутів 

13 2 4 7 

 Разом за модуль 1 39 6 12 21 

 Модуль 2. Концепція та особливості організації спортивного туризму 

4. 
Тема 4. Спортивний туризм: 
сутність та особливості 

13 2 4 7 

5. 
Тема 5. Організація спортивних 
туристичних походів та 
спортивно-комерційних турів 

17 4 6 7 

6. 
Тема 6. Забезпечення безпеки у 
спортивному туризмі 

18 4 6 8 

7. 
Тема 7. Розрахункові методи 
організації спортивного туризму 

18 4 6 8 

 Разом за модуль 2 66 14 22 30 

 Разом із дисципліни 105 20 34 51 
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Таблиця 3.2 Тематичний план навчальної дисципліни  

«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» −  

заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин за видами занять: 

разом 

аудиторні 
заняття: 

позааудиторні 
заняття: 

лекції 
прак-
тичні 

самостійна 
робота 

 Модуль 1. Концепція та особливості організації екологічного туризму 

1. 
Тема 1. Сутність та особливості 
екологічного туризму 

 2 2 13 

2. 
Тема 2. Технологія розробки та 
проведення маршрутів екотурів 

  2 13 

3. 
Тема 3. Етика і безпека 
екологічних маршрутів 

   13 

 Разом за модуль 1  2 4 39 

 Модуль 2. Концепція та особливості організації спортивного туризму 

4. 
Тема 6. Спортивний туризм: 
сутність та особливості 

14 2 2 13 

5. 
Тема 7. Організація спортивних 
туристичних походів та 
спортивно-комерційних турів 

14   13 

6. 
Тема 8. Забезпечення безпеки у 
спортивному туризмі 

14   13 

7. 
Тема 9. Розрахункові методи 
організації спортивного туризму 

14 2 2 13 

 Разом за модуль 2 70 4 4 52 

 Разом із дисципліни 120 6 8 91 
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4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни «Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)», 

яка викладається для студентів денної форми навчання 

Назва модуля (розділу), 

теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформа-

ційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Концепція та особливості організації екологічного туризму 

Тема 1 «Сутність та 

особливості екологічного 

туризму». Лекція 1.  

1. Сутність та види 

екологічного туризму. 

2. Принципи організації 

екологічного туризму. 

3. Види екологічного 

туризму. 

2 

Практичне заняття 1 

«Сутність та особливості 

екологічного туризму». 

1. Сутність екологічного 

туризму. 

2. Характеристика 

екологічного туризму. 

2 1, 2, 12, 17 

Тема 1 Сутність та 

особливості екологічного 

туризму. 

– 

Практичне заняття 2 

«Сутність та особливості 

екологічного туризму». 

1. Принципи та 

особливості організації 

екологічного туризму. 

2. Види екологічного 

туризму. 

2 1, 2, 12, 17 

Тема 2 «Технологія 

розробки та проведення 

маршрутів екотурів». 

Лекція 2. 
1. Організація екологічних 

турів: особливості та 

вимоги.  

2. Організація роботи 

керівника туристичної 

групи.  

3. Проектування 

екологічних турів. 

2 

Практичне заняття 3 

«Технологія розробки та 

проведення маршрутів 

екотурів». 

1. Сутність організації 

екологічних турів. 

2. Особливості та вимоги 

до організації екологічних 

турів. 

 

2 
1, 2, 3, 4, 10, 

11 
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

Тема 2 «Технологія 

розробки та проведення 

маршрутів екотурів». 

– 

Практичне заняття 4 

«Технологія розробки та 

проведення маршрутів 

екотурів». 

1. Особливості організації 

роботи керівника 

туристичної групи. 

2. Проектування 

екологічних турів. 

2 
1, 2, 3, 4, 10, 

11 

Тема 3 «Етика і безпека 

екологічних маршрутів». 

Лекція 3. 
1. Сутність поняття 

«безпека в екотуризмі». 

2. Етапи організації 

екологічного виховання 

туристів. 

3. Забруднення в 

екологічному туризмі. 

2 

Практичне заняття 5. 

«Етика і безпека 

екологічних маршрутів» 

1. Поняття «безпека в 

екотуризмі» та його 

сутність. 

2. Організація 

екологічного виховання 

туристів. 

 

2 
12, 14,  

15, 17 

Тема 3 «Етика і безпека 

екологічних маршрутів». 

– 

Практичне заняття 6. 

«Етика і безпека 

екологічних маршрутів» 

1. Небезпека виникнення 

екстремальних ситуацій в 

екологічному туризмі. 

2. Мінімізації забруднення 

в екологічному туризмі. 

2 
12, 14,  

15, 17 

Модуль 2. Концепція та особливості організації спортивного туризму 

Тема 4 «Спортивний 

туризм: сутність та 

особливості». Лекція 4. 

1. Сутність поняття 

«спортивний туризм» та 

його характеристики. 

2. Особливості організації 

спортивного туризму. 

3. Управління у 

спортивному туризмі та 

його особливості. 

4. Оцінка ефективності 

спортивного туризму. 

2 

Практичне заняття 7. 

«Спортивний туризм: 

сутність та особливості» 

1. Поняття «спортивний 

туризм» та його сутність. 

2. Організації спортивного 

туризму. 

3. Принципи управління у 

спортивному туризмі. 

 

2 1, 2, 8, 9, 12 
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

Тема 4 «Спортивний 

туризм: сутність та 

особливості». 

– 

Практичне заняття 8 

«Спортивний туризм: 

сутність та особливості» 

1. Етапи управління у 

спортивному туризмі. 

2. Відбір та оцінка 

ефективності спортивного 

туризму. 

2 
1, 2, 8, 9, 12, 

31, 34 

Тема 5 «Організація 

спортивних туристичних 

походів та спортивно-

комерційних турів» 

1. Схема та мережевий 

графік організації 

туристичного походу.  

2. Власне та групове 

спорядження. 

3. Організації спортивно 

комерційних турів. 

4. Собівартість 

спортивно–комерційних 

турів та особливості її 

розрахунку. 

4 

 

– 
1, 6, 14, 15, 

17 

Лекція 5 «Організація 

спортивних туристичних 

походів та спортивно-

комерційних турів». 

1. Схема та мережевий 

графік організації 

туристичного походу.  

2. Власне та групове 

спорядження. 

2 

Практичне заняття 9 

«Організація спортивних 

туристичних походів та 

спортивно-комерційних 

турів» 

1. Схема організації 

туристичного походу. 

2. Мережевий графік 

організації туристичного 

походу. 

2 3, 10, 14, 15 

Лекція 6 «Організація 

спортивних туристичних 

походів та спортивно-

комерційних турів». 

«продовження» 

3. Організація спортивно-

комерційних турів. 

4. Собівартість спортивно-

комерційних турів та 

особливості її розрахунку. 

2 

Практичне заняття 10 
«Організація спортивних 

туристичних походів та 

спортивно-комерційних 

турів» 

1. Власне та групове 

спорядження. 

2. Організація спортивно-

комерційних турів. 

2 7, 8, 10,13 
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

Тема 5 «Організація 

спортивних туристичних 

походів та спортивно-

комерційних турів» 
– 

Практичне заняття 11 

«Організація спортивних 

туристичних походів та 

спортивно-комерційних 

турів» 

1. Розрахунок собівартості 

спортивно-комерційних 

турів. 

2 
1, 6, 14, 15, 

17, 35 

Тема 6 «Забезпечення 

безпеки у спортивному 

туризмі» 

1. Основні завдання та 

положення системи 

забезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

2. Ймовірнісний підхід до 

оцінки безпеки у 

природних умовах. 

4 

 

– 
1, 6, 14, 15, 

17 

Лекція 7 «Забезпечення 

безпеки у спортивному 

туризмі». 

1. Основні завдання та 

положення системи 

забезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

 

2 

Практичне заняття 12 

«Забезпечення безпеки у 

спортивному туризм» 

1. Положення системи 

забезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

2. Завдання системи 

зебезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

2 3, 10, 14, 15 

Лекція 8 «Забезпечення 

безпеки у спортивному 

туризмі». «продовження» 

2. Ймовірнісний підхід до 

оцінки безпеки у 

природних умовах. 

2 

Практичне заняття 13 
«Забезпечення безпеки у 

спортивному туризм» 

1. Підходи до оцінки 

безпеки у природних 

умовах та їх 

характеристика. 

2 7, 8, 10,13 

Тема 6 «Забезпечення 

безпеки у спортивному 

туризмі» 
– 

Практичне заняття 14 

«Забезпечення безпеки у 

спортивному туризм» 

1. Ймовірнісний підхід до 

оцінки безпеки у 

природних умовах. 

2 7, 8, 10,13 
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

Тема 7 «Розрахункові 

методи організації 

спортивного туризму». 

1. Модельні 

характеристики 

спортивних туристичних 

походів. 

2. Розрахунковий метод 

визначення швидкості 

пересування. 

3. Техніки та тактики 

спортивного туризму. 

4 

 

– 
1, 5, 6, 8, 9, 

14, 17 

Лекція 9 «Розрахункові 

методи організації 

спортивного туризму». 

1. Особливості 

формування результатів 

проведення аналітичної 

роботи на підприємстві. 

2. Технології формування 

результатів проведення 

аналітичної роботи на 

підприємстві. 

2 

Практичне заняття 15 
«Результати проведення 

аналітичної роботи на 

підприємстві» 

1. Технологія формування 

результатів аналітичної 

роботи на підприємстві. 

 

2 
1, 5, 6, 8, 9, 

14, 17 

Лекція 10 «Розрахункові 

методи організації 

спортивного туризму» 

«продовження». 

3. Етапи формування 

результатів проведення 

аналітичної роботи на 

підприємстві. 

2 

Практичне заняття 16 
«Результати проведення 

аналітичної роботи на 

підприємстві» 

1. Етапи формування 

результатів аналітичної 

роботи на підприємстві. 

2 
1, 5, 6, 8, 9, 

14, 17 

Тема 7 «Розрахункові 

методи організації 

спортивного туризму» 
– 

Практичне заняття 17 

«Забезпечення безпеки у 

спортивному туризм» 

1. Ймовірнісний підхід до 

оцінки безпеки у 

природних умовах. 

2 7, 8, 10,13 
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Таблиця 5. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни «Організація аналітичної роботи на підприємстві», яка 

викладається для студентів заочної форми навчання 

Назва модуля (розділу), 

теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформа-

ційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Концепція та особливості організації екологічного туризму 

Тема 1 «Сутність та 

особливості екологічного 

туризму».  

1. Сутність та види 

екологічного туризму. 

2. Принципи організації 

екологічного туризму. 

3. Види екологічного 

туризму. 

– 

 

– 1, 2, 12, 17 

Тема 2 «Технологія 

розробки та проведення 

маршрутів екотурів». 

Лекція 1. 
1. Організація екологічних 

турів: особливості та 

вимоги.  

2. Організація роботи 

керівника туристичної 

групи.  

3. Проектування 

екологічних турів. 

2 

Практичне заняття 1 

«Технологія розробки та 

проведення маршрутів 

екотурів». 

1. Сутність організації 

екологічних турів. 

2. Особливості та вимоги 

до організації екологічних 

турів. 

 

2 
1, 2, 3, 4, 10, 

11 

Тема 3 «Етика і безпека 

екологічних маршрутів». 

1. Сутність поняття 

«безпека в екотуризмі». 

2. Етапи організації 

екологічного виховання 

туристів. 

3. Забруднення в 

екологічному туризмі. 

– 

Практичне заняття 2. 

«Етика і безпека 

екологічних маршрутів» 

1. Поняття «безпека в 

екотуризмі» та його 

сутність. 

2. Організація 

екологічного виховання 

туристів. 

2 
12, 14,  

15, 17 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 

Модуль 2. Концепція та особливості організації спортивного туризму 

Тема 4 «Спортивний 

туризм: сутність та 

особливості». Лекція 2. 

1. Сутність поняття 

«спортивний туризм» та 

його характеристики. 

2. Управління у 

спортивному туризмі та 

його особливості. 

3. Оцінка ефективності 

спортивного туризму. 

2 

Практичне заняття 3. 

«Спортивний туризм: 

сутність та особливості» 

1. Поняття «спортивний 

туризм» та його сутність. 

2. Організації спортивного 

туризму. 

3. Принципи управління у 

спортивному туризмі. 

 

2 1, 2, 8, 9, 12 

Тема 5 «Організація 

спортивних туристичних 

походів та спортивно-

комерційних турів» 

1. Схема та мережевий 

графік організації 

туристичного походу.  

2. Організації спортивно 

комерційних турів. 

3. Собівартість 

спортивних турів та 

особливості її розрахунку. 

– 

 

– 
1, 2, 8, 9, 12, 

27, 29, 34 

Тема 6 «Забезпечення 

безпеки у спортивному 

туризмі» Лекція 3. 

1. Основні завдання та 

положення системи 

забезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

2. Ймовірнісний підхід до 

оцінки безпеки у 

природних умовах. 

2 

Практичне заняття 4 

«Забезпечення безпеки у 

спортивному туризм» 

1. Положення системи 

забезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

2. Завдання системи 

зебезпечення безпеки у 

спортивному туризмі. 

2 
1, 2, 8, 9, 12, 

28, 32 

Тема 7 «Розрахункові 

методи організації 

спортивного туризму». 

1. Модельні 

характеристики 

спортивних туристичних 

походів. 

2. Техніки та тактики 

спортивного туризму. 

 

 

 
1, 2, 8, 9, 12, 

33 



 18 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

1. Види та форми самостійної роботи студентів: 

підготовка до практичних занять; 

підготовка до модульної контрольної роботи та інших форм 

поточного контролю; 

написання рефератів за даною проблематикою. 

2. Засоби контролю виконання видів та форми самостійної 

роботи студентів: 

активна участь у практичних заняттях; 

написання модульної контрольної роботи; 

захист матеріалів реферату під час аудиторних занять. 
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6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

1. Проблемні лекції (теми) 

2. Міні-лекції (теми) 

3. Робота в малих групах 

4. Моделювання міні-ситуацій 

5. Кейс-методи 

6. Презентації 

7. Семінари-дискусії 

8. Дидактичні ігри 
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7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

з навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм (Екологічний, 

спортивний)» для студентів спеціальності 

242 «Туризм» 

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

практичних занять, перевірці виконання індивідуальних та 

домашніх завдань. Метою такого контролю є перевірка рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу навчальної 

дисципліни. 

Об’єкти поточного контролю: відвідування лекцій, 

практичних занять і активність роботи протягом семестру; 

результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та 

захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-

аналітичних завдань. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та 

засвоєння програмного матеріалу, навичок проведення практичних 

розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати наукову літературу, 

здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи 

письмово представити певний матеріал. 

Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, 

участь у дискусії на практичному занятті, перевірка виконання 

розрахункових та творчих завдань, письмове опитування, бліц-

опитування, понятійний диктант. тестовий контроль, у тому числі, 

тестування, контрольна робота. Самостійне опрацювання окремих 

тем чи питань здійснюється шляхом підготовки рефератів, 

аналітичних оглядів, мультимедійних презентацій, розрахункових 

робіт. Оцінювання таких видів робіт здійснюється шляхом 

письмової перевірки або презентації якості виконання зазначених 

видів робіт. При цьому враховується складність виконання 

індивідуальних завдань та наявність творчого підходу при їх 

розв’язку. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Спеціалізований 

туризм (Екологічний, спортивний)» здійснюється на основі 

результатів поточного модульного контролю та підсумкового 

модульного контролю. Завдання поточного контролю за 

нормативними дисциплінами циклу професійної підготовки 
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оцінюються у діапазоні від 0 до 100 балів (включно), а завдання, 

що виносяться на іспит – від 0 до 40 балів (включно).  

Поточний модульний контроль здійснюється викладачем за 

результатами засвоєння теоретичного та практичного матеріалу 

після завершення вивчення студентом кожного модуля дисципліни. 

Оцінка виконання поточної модульної контрольної роботи 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінка «100» виставляється 

за глибоку й вичерпну відповідь на теоретичні питання, вірні 

відповіді на тести та правильно розв’язану ситуаційну задачу. 

Оцінка «80» виставляється у разі, якщо студент демонструє 

розуміння теоретичного питання у цілому або допускає незначні 

огріхи при розв’язку задачі, або за умови невірної відповіді на 1 

тест, при повній відповіді на теоретичне питання, та правильному 

розв’язку ситуаційної задачі. Оцінка «60» виставляється у разі, 

коли студент продемонстрував розуміння окремих положень 

теоретичного питання, дав правильну відповідь на тестові завдання 

і допустив помилки при розв’язанні задачі, або у разі повного 

виконання теоретичного питання, правильної відповіді на тести і 

повній відсутності розв’язку ситуаційного завдання. Оцінка «40» 

виставляється у разі, якщо студент повністю виконав теоретичне 

завдання, але неправильно  відповів на тести і допустив помилки 

при розв’язанні задачі. Оцінка «20» виставляється студентам, які 

дали визначення на основні поняття. Оцінка «0» виставляється 

студентам, що не змогли дати вірну відповідь на жодне із 

запропонованих завдань. Студенти, що не справилися з виконання 

модульної контрольної роботи мають право на її повторне 

виконання.  

За результатами першої та другої поточної модульної 

контрольної роботи виводиться загальна оцінка за поточний 

модульний контроль. Така оцінка визначається як 

середньоарифметична. 

Результати підсумкового контролю знань з дисципліни 

заносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності 

та до залікової книжки студента.  

Студент, який за результатами вивчення дисципліни 

протягом семестру набрав 34 бала і менше, вивчає дисципліну 

повторно за додатковою оплатою. 
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Таблиця 9. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Спеціалізований 

туризм (Екологічний, спортивний)»  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Таблиця 13. Система нарахування додаткових балів за видами робіт 

з вивчення навчальної дисципліни  

«Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)» 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 
3 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

3 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності 
3 

2. Науково-дослідна 1. Участь у наукових гуртках 4 

2. Участь у наукових студентських клубах 4 

3. Участь у наукових магістерських семінарах 4 

4. Участь у конкурсах студентських робіт: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

4 

5. Участь у наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

4 

3. Творча 1. Складання кросвордів з дисципліни 1 

Разом  30 

*Максимальна кількість додаткових балів – 30. 
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8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

з навчальної дисципліни «Організація аналітичної роботи на 

підприємстві» 

 

Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Організація 

аналітичної роботи на підприємстві» включає: 

1. Загальне програмне забезпечення: 

комплект мультимедійних презентацій для проведення 

лекцій з кожної теми дисципліни. 
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9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Перелік складових навчально-методичного комплексу 

навчальної дисципліни 
1. Навчальні завдання для практичних занять. 
2. Індивідуальні завдання для самостійної роботи та 

методичні рекомендації до їх виконання. 
3. Методичні рекомендації для самостійного вивчення 

дисципліни. 
4. Завдання для контрольних робіт та методичні 

рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми 
навчання. 

5. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та 
критерії їх оцінювання. 

6. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 
7. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм 

навчання. 
8. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 

 

2. Перелік інформаційних джерел 

1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 

1996. – 39 с. 

2. Господарський кодекс України: Кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV. – http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Податковий кодекс: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 

2755-VІ. – http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Положення про порядок видачі референса суб’єктам 

туристичної діяльності України: Наказ Міністерства закордонних 

справ та Держкомтуризму від 25.12.1996 р. № 164-09/61 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 

5. Положення про пошуково-рятувальні служби суб’єктів 

туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації 

туристичних подорожей з використанням активних форм 

пересування туристів: Наказ Державного комітету по туризму 

України від 10.07.1996 р. № 33 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

6. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 
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визначення: ДСТУ 4527-2006 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.normativ.com.ua. – Назва з екрана. 

7. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні 

вимоги: ДСТУ 4268-2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.normativ.com.ua. – Назва з екрана. 

8. Послуги туристичні. Класифікація готелів: ДСТУ 4269-

2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.normativ.com.ua. 

9. Про внесення змін до деяких законів України (щодо 

особливостей оподаткування турпослуг): Закон України від 

03.06.2005 р. № 2642-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV 

[Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 

11. Про затвердження Методики розрахунку обсягів 

туристичної діяльності: Наказ Державної туристичної адміністрації 

України від 12.11.2003 р. № 142/394 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

12. Про затвердження форм державної статистичної звітності з 

питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ 

Державного комітету статистики України від 04.03.1998 р. № 96 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 

13. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України 

від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 

11.01.2001 р. № 2210-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http:// zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

15. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 

р. № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

16. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: 

Указ президента України від 21.02.2007 р. № 136/2007 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 
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17. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 

18. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-

ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

19. Про туризм: Закон України від 18.11.2003 р. № 1282–IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 

20. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. 

№ 507-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 
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