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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями системи теоретичних знань та прикладних вмінь і
навичок щодо діяльності суб’єктів туристичної сфери для вирішення конкретних
економічних завдань, що виникають у процесі організації їх внутрішньофірмових
процесів та партнерських взаємовідносин з постачальниками туристичних послуг в
процесі створення та реалізації туристичного продукту.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.).
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: екзамен.
Наявність широких знань з туризмознавства.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові  здатність до критичного мислення, аналізу і
поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та синтезу (К04);
туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а  здатність до пошуку, оброблення та аналізу
також світоглядних та суміжних наук (ПР02);
інформації з різних джерел (К06);
 ідентифікувати туристичну документацію та вміти  навички
використання
інформаційних
та
правильно нею користуватися (ПР07);
комунікаційних технологій (К07);
 організовувати
процес
обслуговування
споживачів  вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми
туристичних послуг на основі використання сучасних (К08);

Програмні результати навчання
інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та
дотримання стандартів якості і норм безпеки (ПР08);
 розуміти принципи, процеси і технології організації роботи
суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем
(адміністративно-управлінська,
соціально-психологічна,
економічна, техніко-технологічна) (ПР09);
 виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх
розв’язання (ПР17);
 приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за
результати своєї професійної діяльності (ПР18).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління (К17);
 розуміння процесів організації туристичних
подорожей
і
комплексного
туристичного
обслуговування (К19);
 розуміння принципів, процесів і технологій
організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її
підсистем (К21);
 здатність використовувати в роботі туристичних і
підприємств інформаційні технології та офісну техніку
(К23).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Організація діяльності суб’єктів туроператорської та турагентської діяльності
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми: «Місце і роль
Тема 1. Організаційні
завдання; обговорення матеріалу занять; туризму в економіці країни», «Організація
основи туристичної
виконання навчальних завдань; завдання індустрії туризму в Україні», «Світовий досвід
діяльності.
самостійної роботи; тестування.
державного регулювання індустрії туризму».
Підготувати реферати на теми: «Сучасні
Відвідування занять; захист домашнього
Тема 2. Організація
технології
автоматизація
туроператорської
завдання; обговорення матеріалу занять;
туроператорської
діяльності», «Світовий досвід ліцензування
виконання навчальних завдань; завдання
діяльності.
туроператорської діяльності», «Українські та
самостійної роботи; тестування.
міжнародні об’єднання туроператорів».
Підготувати реферати на теми: «Види
організаційних
структур
управління
Відвідування занять; захист домашнього
турагенством»,
«Напрями
підвищення
Тема 3. Організація
завдання; обговорення матеріалу занять;
конкуренто-спроможності
турагентів»,
турагентської діяльності.
виконання навчальних завдань; завдання
«Українські
та
міжнародні
об’єднання
самостійної роботи; тестування.
турагентів», «Франчайзинг на туристичному
ринку України».
Модуль 2. Організація діяльності постачальників туристичних послуг
Підготувати реферати на теми: «Сучасні
Відвідування занять; захист домашнього об’єднання перевізників за різними видами
Тема 4. Організація
завдання; обговорення матеріалу занять; транспорту»,
«Перспективи
організації
транспортного
виконання навчальних завдань; завдання спеціальних залізничних турів в Україні»,
обслуговування туристів.
самостійної роботи; тестування.
«Перспективи розвитку водного туризму в
Україні».
Підготувати реферати на теми: «Сучасний
Відвідування занять; захист домашнього
Тема 5. Організація
ринок
послуг
розміщення
в
Україні»,
завдання; обговорення матеріалу занять;
діяльності засобів
«Проблеми та перспективи розвитку готельного
виконання навчальних завдань; завдання
розміщення туристів.
господарства в Україні», «Світові готельні
самостійної роботи; тестування.
ланцюги».
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми: «Сучасний
Тема 6. Організація
завдання; обговорення матеріалу занять; ринок послуг харчування в Україні», «Проблеми
діяльності закладів
виконання навчальних завдань; завдання та
перспективи
розвитку
ресторанного
харчування туристів.
самостійної роботи; тестування.
господарства в Україні».
Підготувати реферати на теми: «Сучасний
Тема 7. Організація
Відвідування занять; захист домашнього ринок екскурсійних послуг в Україні»,
надання дозвіллєвих та
завдання; обговорення матеріалу занять; «Суб’єкти
анімаційної
діяльності
на
інформаційних послуг у
виконання навчальних завдань; завдання туристичному ринку України», «Проблеми та
туризмі.
самостійної роботи; тестування.
перспективи
розвитку
туристичноінформаційних центрів в Україні».
Модуль 3. Інформаційно-технологічне забезпечення туристичного підприємства
Тема 8. Сучасні тенденції
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми: «Інноваційні
та напрями розвитку
завдання; обговорення матеріалу занять; інформаційні технології у туризмі», «Розвиток
інформаційних технологій виконання навчальних завдань; завдання інформаційних технологій на туристичному

Назва теми

Види робіт

у туризмі.

самостійної роботи; тестування.

Тема 9. Сутнісна
характеристика
інформаційних систем у
туризмі.

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.

Тема 10. Автоматизовані
системи бронювання,
резервування та
управління у туризмі.

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
ринку України», «Умови та чинники розвитку
інформаційних технологій у сфері туризму».
Підготувати реферати на теми: «Проблеми
впровадження
інформаційних
систем»,
«Напрями розвитку інформаційних систем у
туризмі», «Новітні інформаційні системи».
Підготувати реферати на теми: «Ринок
корпоративних
інформаційних
систем»,
«Корпоративні інформаційні системи нового
покоління», «Інновації в бронюванні та
резервуванні туристичних послуг».

Інформаційні джерела
1. Гаврилов В. П. Інформаційні системи і технології в туризмі : навч. посіб. / В. П. Гаврилов. – Харків : ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, 2016. – 168 с.
2. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г.
Нездоймінов. – К. : Центр учб. л-ри, 2016. – 178 с.
3. Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг : навч. посіб. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса :
Атлант, 2014. – 242 с.
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посіб. для магістрів фіз. виховання. / І. П. Заневський, Л. Г. Заневська. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 167 с.
6. Кудла Н. С. Менеджмент туристичного підприємства : підруч. / Н. С. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с.
7. Мельниченко С. В. Інформаційні технології у туристичній індустрії: підручник / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. – К.
: КНТЕУ, 2011. – 280 с.
8. Михайліченко Г. І. Організація туристичних подорожей : навч. посіб. / Г. І. Михайліченко, А. Ю. Єременко. – К. : Київ.
нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 391 с.
9. Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / О. В.
Новікова, Л. О. Радченко, К. П. Вініченко, [та ін.]. – Харків : Світ книг, 2016. – 411 с.
10. Організування туристичної діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк, Х. Ю. Малкуш. –
Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 352 с.
11. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. :
Академвидав, 2010. – 248 с.
12. Писаревський І. М. Планування та організація туристських маршрутів : підруч. / І. М. Писаревський, М. В.
Тонкошкур. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 304 с.
13. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підруч. / М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова, 2017. – 180 с.
14. Скопень М. М. Інформаційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підручник / М. М, Скопень,
О. П. Будя, О. І. Артеменко, Л. А. Хрущ. – К. : Ліра-К, 2017. – 768 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
 Пакет програмних продуктів Microsoft Office;
 СRM-система «Мої туристи» та програмний модуль «Турсканер».
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: всі завдання за темами відповідних модулів дисципліни здаються
до написання поточної модульної роботи за цим модулем. Порушення цієї вимоги зумовить зниження отриманої
оцінки на 90-70 % залежно від рівня порушення термінів здачі завдання. Перескладання модулів відбувається
виключно за наявності поважних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування).
 Політика щодо академічної доброчесності: кожен студент самостійно виконує поточні модульні роботи та проходить
тестування без використання будь-яких допоміжних джерел інформації (на будь-яких носіях). Їх використання
дозволяється лише для підготовки до цих видів робіт, а також до виконання практичних завдань.
 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим. Відпрацювання пропущених занять відбувається
згідно політики щодо термінів виконання та перескладання. За наявності поважних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може здійснюватись в он-лайн формі на основі дистанційного курсу за
умови попереднього узгодження з 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 1-3): відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (1,5 балів); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
18,5
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (3 бали)
Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (2,25 балів); захист домашнього завдання (4 бали);
обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (4 бали); завдання
23,25
самостійної роботи (4 бали); тестування (4 бали); поточна модульна робота (3 бали)
Модуль 3 (теми 8-10): відвідування занять (1,75 балів); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (1,5 балів); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
18,25
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (3 бали)
Екзамен
40
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

