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Опис навчальної дисципліни
Здобуття знань з теорії і практики курортного відпочинку, програмного туризму та
системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу в сфері курортного
обслуговування, управління процесами курортного туроперейтингу, набуття практичних
навичок щодо взаємодії суб’єктів туристичного ринку з метою створення якісного
пакету курортних послуг.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; виконання
навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з основ туризмознавства та організації туризму
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 знання передових концепцій, методів науково-  здатність до організації, планування, прогнозування
дослідної та професійної діяльності на межі предметних результатів діяльності (ЗК02);
областей туризму та рекреації (ПР01);
 уміння працювати в міжнародному та вітчизняному
 здатність використовувати інформаційно-інноваційні професійному середовищі (ЗК03);
методи і технології в сфері туризму (ПР03);
 уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності
 Знання закономірностей, принципів та механізмів по актуальних проблемах розвитку туризму і рекреації
функціонування туристичного ринку (ПР04);
(ЗК05);
 Здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних

Програмні результати навчання
ринку, інтерпретувати результати дослідження та
прогнозувати
напрями
розвитку
суб’єкта
підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму
(ПР05);
 здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері
рекреації, туризму, гостинності (ПР07);
 демонструвати
соціальну
відповідальність
за
результати прийняття стратегічних рішень (ПР12).

Назва теми
Тема 1. Санаторнокурортний комплекс та
еволюційний розвиток
його складових.
Тема 2. Курортний
відпочинок: маршрути,
програми. Ресурсне
наповнення, організація
обслуговування.
Тема 3. Технологія
організації подорожей
туроператором.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
робіт (ЗК10);
 розуміння завдань національної та регіональної
туристичної політики та механізмів регулювання туристичної
діяльності (ФК04);
 здатність до організації та управління туристичним
процесом на локальному та регіональному рівнях, в
туристичній дестинації, на туристичному підприємстві
(ФК06);
 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та
національного туристичного ринків і положень соціальновідповідального бізнесу в туризмі та рекреації (ФК09).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Організація туроператорської діяльності у курортній сфері
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді/презентації на тему:
завдання; виконання навчальних завдань; «Історія курортів світу», «Розвиток курортів в
завдання самостійної роботи; тестування
Україні», «Роль природно-лікувальних факторів
у розвитку курортів».
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Санаторнозавдання; виконання навчальних завдань; курортне господарство Європи», «Географія
завдання самостійної роботи; тестування
курортів Азії», «Курорти Америки, Африки,
Австралії, Океанії».

Підготувати доповіді/презентації на теми:
«Структура туристичного ринку», «Прояв
глобалізаційних процесів в індустрії туризму»,
«Ціна і якість туру – основа успішної організації
туристичних подорожей».
Тема 4. Організація
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь/презентацію на тему:
обслуговування
завдання; виконання навчальних завдань; «Рекреаційні потреби та рекреаційний попит як
рекреантів.
завдання самостійної роботи; тестування; основний фактор формування рекреаційних
поточна модульна робота
комплексів».
Тема 5. Функціональне
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді/презентації на теми:
забезпечення програм
завдання; виконання навчальних завдань; «Санаторно-курортне лікування, відпочинок та
курортного відпочинку.
завдання самостійної роботи; тестування; психологічна реабілітація учасників АТО»,
поточна модульна робота
«Санаторно-курортне лікування та відпочинок
пільгових категорій громадян».
Модуль 2. Механізм державного регулювання та розвитку курортної сфери
Тема 6. Ринковий
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь/презентацію на тему:
механізм функціонування
завдання; виконання навчальних завдань; «Сучасна практика ринкового ціноутворення».
курортної сфери.
завдання самостійної роботи; тестування
Тема 7. Економічна
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді/презентації на теми:
діагностика розвитку
завдання; виконання навчальних завдань; «Геополітичні чинники дестабілізації курортнокурортної сфери.
завдання самостійної роботи; тестування; рекреаційної
діяльності
в
Україні»,
поточна модульна робота
«Геополітичні чинники дестабілізації курортнорекреаційної діяльності в … (країна на вибір
студента)»
Тема 8. Еволюція
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь/презентацію на тему:
механізму регулювання
завдання; виконання навчальних завдань; «Роль державно-приватного партнерства в
курортної сфери в Україні. завдання самостійної роботи; тестування; модернізації курортів України або будь-якої
поточна модульна робота
країни на вибір студента».
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Відвідування занять; захист домашнього
завдання; виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи; тестування
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни







Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів);
виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (10 балів); тестування (5
60
балів); поточна модульна робота (15 балів)
Модуль 2 (теми 6-8): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (6 балів);
виконання навчальних завдань (6 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (3
40
бали); поточна модульна робота (13 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

