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СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності. 

 Організація туристичних подорожей)» 
на 2020-2021 навчальний рік 

 

Курс та семестр вивчення 2 курс, 4 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Туризм» 

Спеціальність 242 Туризм 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Ступінь вищої освіти молодший бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, Тараненко Олександр Олексійович 

науковий ступінь і вчене звання,  к.е.н. 
посада  доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу 

 
Контактний телефон +38-067-127-75-85 

Електронна адреса oltar23@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації 
очна http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00 

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо 

формування програми туристичних подорожей; організації обслуговування туристів; 

технології та організації туристичних подорожей; правил виконання туристичних 
формальностей; організації страхування туристів; виконання претензійної роботи. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 12 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 
54 год.). 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом. 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

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. 

Базові знання 
Наявність широких знань з туризмознавства та організації діяльності суб’єктів 
туристичної сфери. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 застосовувати у практичній діяльності принципи і 

методи організації та технології обслуговування 

туристів (ПР05); 

 розробляти, просувати та реалізовувати 

туристичний продукт (ПР06); 

 ідентифікувати туристичну документацію та вміти 

правильно нею користуватися (ПР07); 

 організовувати процес обслуговування споживачів 

 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 (К07); 

 вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми (К08); 

 знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 
професійної діяльності (К14); 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

туристичних послуг на основі використання 

сучасних 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). 

 розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (К19);

 здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання туристичного продукту (К20);

 здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 
використовувати сучасні технології обслуговування туристів та 
вести претензійну роботу (К24).

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Організація створення та реалізації туристичного продукту 

Тема 1. Технологія 
створення туристичного 

продукту та формування 

програм перебування 

туристів. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Проаналізувати пропозицію на 
туристичному ринку України, а саме: 

розвиток різних видів туризму;  види 

туризму, що можуть бути розвинені з огляду 

на наявні невикористані ресурси. 

Обґрунтувати стримуючі фактори їх 
розвитку та заходи для їх уникнення. 

Тема 2. Організація 

обслуговування клієнтів 

та бронювання 
туристичних послуг. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Сформувати анкету для опитування туристів 

з метою формування їх психологічного 

портрету. 

Тема 3. Документальне 

оформлення туристичного 

обслуговування. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Охарактеризувати особливості та відмінності 

договорів туроператора з постачальниками 

різних видів туристичних послуг. 

Модуль 2. Туристичні формальності, страхування та претензійна робота в туристичному обслуговуванні 

Тема 4. Туристичні 

формальності та умови їх 

виконання. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Скласти перелік документів для отримання 

візи будь-якої країни світу, використовуючи 

сайт посольства цієї країни в Україні. 

Тема 5. Страхування в 

туризмі. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Охарактеризувати ринок страхових послуг 

туристів в Україні. 

Тема 6. Претензійна 

робота в туризмі. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Охарактеризувати зарубіжний досвід 

претензійної роботи у туризмі. 

 

Інформаційні джерела 

 
1. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова. – Київ : Центр учб. л- ри, 

2012. – 184 с. 

2. Брич В. Я. Організація туризму: підруч. / В. Я. Брич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 448 с. 
3. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. 

Нездоймінов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 178 с. 

4. Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг : навч. посіб. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса : 

Атлант, 2014. – 242 с. 
5. Герасименко В. Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посіб. / В. Г. Герасименко, А. В. 

Замкова. – Харків : Бурун Книга, 2011. – 112 с. 

6. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., перероб. та 
доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 368 с. 



7. Михайліченко Г. І. Організація туристичних подорожей : навч. посіб. / Г. І. Михайліченко, А. Ю. Єременко. – Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 391 с. 

8. 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. 

9. Тараненко О. О. Організація туризму (Організація туристичних подорожей) : навч. завдання та метод. реком. для практ. 

занять і самост. роботи студентів спец. 242 «Туризм» ступеня бакалавра ПУЕТ / О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. 

– 85 с. 

10. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – Київ : 
Академвидав, 2010. – 248 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

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 здійснюватися 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 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 
самостійної роботи (3 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (6 балів) 

 

30 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (6 балів); 
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 
самостійної роботи (3 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (6 балів) 

 

30 

Підсумковий контроль (екзамен) 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

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 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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