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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної
дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Спеціалізований туризм (Фестивальний, подієвий)»
Місце в структурно-логічній схемі підготовки – після вивчення навчальних
дисципліни Організація туризму (Основи туризмознавства).
Мова викладання – українська
Статус дисципліни – вибіркова
Кількість кредитів за ЄКТС - 5.
Курс/семестр вивчення – 2/4
Денна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 4 семестр – 150.
- лекції: 20
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 40
- самостійна робота: 90
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК
Заочна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 4 семестр – 150.
- лекції: 4
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 6
- самостійна робота: 140
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні
результати навчання з навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є вивчення особливостей організації
подорожей з метою участі або споглядання певної події (карнавалу,
фестивалю, свята, церемонії спортивного змагання або природного явища
тощо), що передбачає наявність відповідних туристичних ресурсів та
спеціальної підготовки.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні
результати навчання
Програмні результати
навчання
 знати,
розуміти
і
вміти
використовувати на практиці базові
поняття з теорії туризму, організації
туристичного процесу та туристичної
діяльності
суб’єктів
ринку
туристичних
послуг,
а
також
світоглядних та суміжних наук
(ПР02);
 знати і розуміти основні форми і
види туризму, їх поділ (ПР03);
 аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території (ПР05);
 організовувати
процес
обслуговування
споживачів
туристичних послуг на основі
використання
сучасних
інформаційних, комунікаційних і
сервісних технологій та дотримання
стандартів якості і норм безпеки
(ПР09);
 виявляти проблемні ситуації і
пропонувати шляхи їх розв’язання
(ПР20);
 приймати обґрунтовані рішення та
нести відповідальність за результати
своєї професійної діяльності (ПР21).

Компетентності, якими
повинен оволодіти студент
 здатність
до
критичного
мислення, аналізу і синтезу (К04);
 здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних
джерел (К06);
 навички
використання
інформаційних та комунікаційних
технологій (К08);
 вміння виявляти, ставити і
вирішувати проблеми (К09);
 здатність
аналізувати
рекреаційно-туристичний потенціал
територій (К17);
 розуміння сучасних тенденцій і
регіональних пріоритетів розвитку
туризму в цілому та окремих його
форм і видів (К19);
 розуміння процесів організації
туристичних
подорожей
і
комплексного
туристичного
обслуговування
(готельного,
ресторанного,
транспортного,
екскурсійного,
рекреаційного)
(К20).
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретичні основи та практичні аспекти організації
подієвого туризму
Тема 1. Концептуальні основи подієвого туризму
Сутність поняття «подієвий туризм». Особливості та функції подієвого
туризму. Чинники розвитку подієвого туризму. Класифікація подієвого
туризму. Туристична подія як об’єкт подієвого туризму. Історія розвитку
подієвого туризму в Україні та світі.
Суб’єкти сфери подієвого туризму. Міжнародні та вітчизняні організації у
сфері подієвого туризму.
Тема 2. Ресурсне та інфраструктурне забезпечення
подієвого туризму
Визначення та суть категорії «подієвий (івентивний) захід». Типологія,
класифікація та мета івентивних заходів. Класифікація учасників та
відвідувачів івентивних заходів. Роль кожного типу івентивного заходу в
туризмі. Категорії подій (івентів). Життєвий цикл туристичної події.
Поняття умов і ресурсів івентивних заходів. Інформаційна, матеріальнотехнічна та законодавча база організації івентивних заходів. Роль та суть
кадрового забезпечення в організації івентивних заходів.
Тема 3. Фестивалі – як складова подієвого туризму
Сутність поняття «фестиваль». Класифікація фестивалів. Періодичність
фестивалю як фактор його успіху. Соціальні, культурно-історичні та
економічні передумови розвитку фестивального руху. Організаційні аспекти
фестивальної діяльності. Види ефектів фестивальної діяльності. Сутність і
місце фестивальної діяльності у світовій туристичній індустрії.
Ознаки фестивальних турів. Типи фестивальних турів. Класифікація
фестивальних турів. Особливості організації фестивальних турів. Специфіка
фестивальної діяльності в туризмі. Стимуляція фестивального туризму.
Тема 4. Технологія розробки, організації та проведення
подієвих турів
Оцінювання попиту на подієві тури. Особливості та етапи розробки
подієвих турів. Основні вимоги до організації подієвих турів. Технологія
проведення подієвих турів.
Порядок оцінки концепції туристичного івент-заходу та його планування.
Просування туристичних івент-заходів. Технологія проведення та оцінки
ефективності туристичного івент-заходу. Стратегічні фактори впливу на
результати проведення туристичного івент-заходу.
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Модуль 2. Географія подієвого туризму в Україні та світі
Тема 5. Подієвий туризм в Україні
Стан розвитку та спеціалізація туризму в Україні. Соціальні, культурноісторичні та економічні передумови розвитку подієвого туризму в Україні.
Умови й ресурси розвитку подієвого туризму в Україні. Географія подієвого
туризму в Україні. Основні івент-заходи в Україні та їх характеристика.
Проблеми та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні. Світові
перспективи фестивального туризму в Україні.
Тема 6. Подієвий туризм в Європі
Стан розвитку та спеціалізація туризму в Європейському туристичному
регіоні. Соціальні, культурно-історичні та економічні передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні. Умови й ресурси розвитку подієвого туризму в
регіоні. Географія подієвого туризму у регіоні. Основні івент-заходи в регіоні
та їх характеристика. Проблеми та перспективи розвитку подієвого туризму в
Європейському туристичному регіоні.
Тема 7. Подієвий туризм в країнах Азії
Стан розвитку та спеціалізація туризму в Азійському туристичному
регіоні. Соціальні, культурно-історичні та економічні передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні. Умови й ресурси розвитку подієвого туризму в
регіоні. Географія подієвого туризму у регіоні. Основні івент-заходи в регіоні
та їх характеристика. Проблеми та перспективи розвитку подієвого туризму в
Азійському туристичному регіоні.
Тема 8. Подієвий туризм Американського туристичного
регіону
Стан розвитку та спеціалізація туризму в Американському туристичному
регіоні. Соціальні, культурно-історичні та економічні передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні. Умови й ресурси розвитку подієвого туризму в
регіоні. Географія подієвого туризму у регіоні. Основні івент-заходи в регіоні
та їх характеристика. Проблеми та перспективи розвитку подієвого туризму в
Американському туристичному регіоні.
Тема 9. Подієвий туризм в країнах Африки, Австралії та
Океанії
Стан розвитку та спеціалізація туризму в регіоні. Соціальні, культурноісторичні та економічні передумови розвитку подієвого туризму в регіоні.
Умови й ресурси розвитку подієвого туризму в регіоні. Географія подієвого
туризму у регіоні. Основні івент-заходи в регіоні та їх характеристика.
Проблеми та перспективи розвитку подієвого туризму в країнах Африки,
Австралії та Океанії.
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни навчальної дисципліни

Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем

Модуль 1. Теоретичні основи та практичні аспекти організації подієвого туризму
Тема 1. Концептуальні
2
Тема 1. Концептуальні основи
2
Підготувати реферати на
основи подієвого туризму.
подієвого туризму.
теми: «Місце і роль
1.1. Сутність поняття
1.1. Туристична подія як об’єкт
подієвого туризму на
«подієвий туризм».
подієвого туризму.
міжнародному
1.2. Особливості та функції
1.2. Історія розвитку подієвого
туристичному ринку»,
подієвого туризму.
туризму в Україні та світі.
«Умови та чинники
1.3. Чинники розвитку
1.3. Суб’єкти сфери подієвого
розвитку подієвого
подієвого туризму.
туризму.
туризму в різних країнах
1.4. Класифікація подієвого
1.4. Міжнародні та вітчизняні
світу».
туризму.
організації у сфері подієвого
туризму.
Тема 2. Ресурсне та
4
Тема 2. Ресурсне та
2
Підготувати реферати на
інфраструктурне
інфраструктурне забезпечення
теми: «Світовий досвід
забезпечення подієвого
подієвого туризму.
підтримки івент-заходів»,
туризму.
2.1. Роль кожного типу
«Заходи оптимізації
8

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни

10

10

2.1. Визначення та суть
категорії «подієвий
(івентивний) захід».
2.2.Типологія, класифікація
та мета івентивних заходів.
2.3. Класифікація учасників
та відвідувачів івентивних
заходів.
2.4. Поняття умов і ресурсів
івентивних заходів.
2.5. Інформаційна,
матеріально-технічна та
законодавча база організації
івентивних заходів.
Тема 3. Фестивалі – як
складова подієвого туризму.
3.1. Сутність поняття
«фестиваль».
3.2. Класифікація
фестивалів.

івентивного заходу в туризмі.
2.2. Категорії подій (івентів).
2.3. Життєвий цикл туристичної
події.
2.4. Роль та суть кадрового
забезпечення в організації
івентивних заходів.

2

Тема 3. Фестивалі – як складова
подієвого туризму.
3.1. Соціальні, культурноісторичні та економічні
передумови розвитку
фестивального руху.
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Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

життєвого циклу
туристичної події».

2

Підготувати реферати на
теми: «Світовий досвід
підтримки фестивальної
діяльності», «Напрями
підвищення конкурентоспроможності
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3.3. Організаційні аспекти
фестивальної діяльності.
3.4. Види ефектів
фестивальної діяльності.

Тема 4. Технологія
розробки, організації та
проведення подієвих турів.
4.1. Особливості та етапи
розробки подієвих турів.
4.2. Порядок оцінки
концепції туристичного
івент-заходу та його
планування.
4.3. Просування
туристичних івент-заходів.
4.4. Технологія проведення
та оцінки ефективності

2

3.2. Сутність і місце
фестивальної діяльності у
світовій туристичній індустрії.
3.3. Класифікація фестивальних
турів.
3.4. Стимуляція фестивального
туризму.
Тема 4. Технологія розробки,
організації та проведення
подієвих турів.
4.1. Особливості та етапи
розробки подієвих турів.
4.2. Порядок оцінки концепції
туристичного івент-заходу та
його планування.
4.3. Просування туристичних
івент-заходів.
4.4. Технологія проведення та
оцінки ефективності
туристичного івент-заходу.
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Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

міжнародних
фестивалів».

4

Підготувати реферати на
теми: «Інноваційні
техології просування
туристичних івентзаходів», «Напрями
підвищення ефективності
туристичних івентзаходів».
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Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)
туристичного івент-заходу.
Тема 5. Подієвий туризм в
Україні.
5.1. Соціальні, культурноісторичні та економічні
передумови розвитку
подієвого туризму в Україні.
5.2. Умови й ресурси
розвитку подієвого туризму в
Україні.
5.3. Основні івент-заходи в
Україні та їх характеристика.
Тема 6. Подієвий туризм в
Європі.
6.1. Стан розвитку та
спеціалізація туризму в
Європейському

Модуль 2. Географія подієвого туризму в Україні та світі
2
Тема 5. Подієвий туризм в
6
Підготувати реферати на
Україні.
теми: «Проблеми та
5.1. Стан розвитку та спеціалізація
перспективи розвитку
туризму в Україні.
фестивального туризму в
5.2. Географія подієвого туризму
Україні», «Чинники
в Україні.
впливу на розвиток
5.3. Основні івент-заходи в
подієвого туризму в
Україні та їх характеристика.
регіонах України».
5.4. Проблеми та перспективи
розвитку подієвого туризму в
Україні.
5.5. Світові перспективи
фестивального туризму в Україні.
2
Тема 6. Подієвий туризм в
6
Підготувати реферати на
Європі.
теми: «Найвідоміші
6.1. Умови й ресурси розвитку
фестивалі в
подієвого туризму в регіоні.
Європейському
6.2. Географія подієвого туризму
туристичному регіоні»,
11

10

10

туристичному регіоні.
6.2. Соціальні, культурноісторичні та економічні
передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні.
6.3. Умови й ресурси
розвитку подієвого туризму
в регіоні.
Тема 7. Подієвий туризм в
країнах Азії.
7.1. Стан розвитку та
спеціалізація туризму в
Азійському туристичному
регіоні.
6.2. Соціальні, культурноісторичні та економічні
передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні.
6.3. Умови й ресурси
розвитку подієвого туризму

у регіоні.
6.3. Основні івент-заходи в
регіоні та їх характеристика.
6.4. Проблеми та перспективи
розвитку подієвого туризму в
Європейському туристичному
регіоні.
2

Тема 7. Подієвий туризм в
країнах Азії.
7.1. Умови й ресурси розвитку
подієвого туризму в Азійському
туристичному регіоні.
7.2. Географія подієвого туризму
у регіоні.
7.3. Основні івент-заходи в
регіоні та їх характеристика.
7.4. Проблеми та перспективи
розвитку подієвого туризму в
Азійському туристичному регіоні.
12

Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

«Державна підтримка
туристичних івентзаходів в Європейському
туристичному регіоні».

6

Підготувати реферати на
теми: «Найвідоміші
фестивалі в Азійському
туристичному регіоні»,
«Державна підтримка
туристичних івентзаходів в Азійському
туристичному регіоні».

10

в Азійському туристичному
регіоні.
Тема 8. Подієвий туризм
Американського
туристичного регіону.
8.1. Стан розвитку та
спеціалізація туризму в
Американському
туристичному регіоні.
6.2. Соціальні, культурноісторичні та економічні
передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні.
6.3. Умови й ресурси
розвитку подієвого туризму
в Американському
туристичному регіоні.
Тема 9. Подієвий туризм в
країнах Африки, Австралії
та Океанії.

2

2

Тема 8. Подієвий туризм
Американського туристичного
регіону.
8.1. Умови й ресурси розвитку
подієвого туризму в
Американському туристичному
регіоні.
7.2. Географія подієвого туризму
у регіоні.
7.3. Основні івент-заходи в
регіоні та їх характеристика.
7.4. Проблеми та перспективи
розвитку подієвого туризму в
Американському туристичному
регіоні.
Тема 9. Подієвий туризм в
країнах Африки, Австралії та
Океанії.
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Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

6

Підготувати реферати на
теми: «Найвідоміші
фестивалі в
Американському
туристичному регіоні»,
«Державна підтримка
туристичних івентзаходів в
Американському
туристичному регіоні».

10

6

Підготувати реферати на
теми: «Найвідоміші
фестивалі в країнах

10

9.1. Стан розвитку та
спеціалізація туризму в
країнах Африки, Австралії
та Океанії.
6.2. Соціальні, культурноісторичні та економічні
передумови розвитку
подієвого туризму в регіоні.
6.3. Умови й ресурси
розвитку подієвого туризму
в країнах Африки, Австралії
та Океанії.

9.1. Умови й ресурси розвитку
подієвого туризму в країнах
Африки, Австралії та Океанії.
7.2. Географія подієвого туризму
у регіоні.
7.3. Основні івент-заходи в
регіоні та їх характеристика.
7.4. Проблеми та перспективи
розвитку подієвого туризму в
країнах Африки, Австралії та
Океанії.
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Завдання
самостійної роботи
у розрізі тем
Африки, Австралії та
Океанії», «Державна
підтримка туристичних
івент-заходів в країнах
Африки, Австралії та
Океанії».

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів
Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення
навчальної дисципліни

Кількість балів

тестування

виконання
навчальних завдань
доповіді з
рефератами та їх
обговорення

захист виконаного
домашнього
завдання
обговорення
матеріалу занять

Назва модулю, теми

відвідування

Вид навчальної роботи

Модуль 1. Теоретичні основи та практичні аспекти організації подієвого
туризму
Тема 1. Концептуальні основи
0,5
1
0,5
1
1
1
5
подієвого туризму
Тема 2. Ресурсне та
інфраструктурне забезпечення 0,5
1
0,5
1
1
1
5
подієвого туризму
Тема 3. Фестивалі – як
0,5
1
0,5
1
1
1
5
складова подієвого туризму
Тема 4. Технологія розробки,
організації та проведення
0,5
2
1
1
1
1 6,5
подієвих турів
Поточний контроль
13
Модуль 2. Географія подієвого туризму в Україні та світі
Тема 5. Подієвий туризм в
1
3
1,5
3
1
1 10,5
Україні
Тема 6. Подієвий туризм в
1
3
1,5
3
1
1 10,5
Європі
Тема 7. Подієвий туризм в
1
3
1,5
3
1
1 10,5
країнах Азії
Тема 8. Подієвий туризм
Американського туристичного 1
3
1,5
3
1
1 10,5
регіону
Тема 9. Подієвий туризм в
1
3
1,5
3
1
1 10,5
15

країнах Африки, Австралії та
Океанії
Поточний контроль
Підсумковий контроль
Разом

Кількість балів

тестування

виконання
навчальних завдань
доповіді з
рефератами та їх
обговорення

захист виконаного
домашнього
завдання
обговорення
матеріалу занять

Назва модулю, теми

відвідування

Вид навчальної роботи

13
ПМК
100

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС

Оцінка за національною
шкалою

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної
дисципліни
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних
продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних
програмних продуктів – відсутнє.
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