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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок необхідних для
прогнозування та планування туристичної діяльн6ості
3 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота
54 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: ПМК (залік)
Наявність широких знань з туризмознавства, організації туристичних подорожей та
економіки туризму
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати
Компетентності, якими повинен
навчання
оволодіти здобувач
 знання
передових
концепцій, Загальні:
методів
науково-дослідної
та  діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та
професійної діяльності на межі глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку (ЗК01);
предметних областей туризму та  здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності
рекреації (ПР01);
(ЗК02);
 знання закономірностей, принципів  уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному
та
механізмів
функціонування середовищі. (ЗК03);
туристичного ринку (ПР04);
 уміння розробляти проекти та управляти ними (ЗК06);
 здатність оцінювати кон’юнктуру  дух підприємництва, креативність, бажання досягти успіху і
туристичного ринку, інтерпретувати самореалізовуватися (ЗК07);
результати
дослідження
та  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК10);
прогнозувати
напрями
розвитку Спеціальні:
суб’єкта підприємницької діяльності в  здатність визначати основні наукові поняття та категорії методології

Програмні результати
навчання
сфері рекреації і туризму (ПР05);
 здатність здійснювати управління
підприємством індустрії туризму та
рекреації (ПР06);
 знати і розуміти основні форми і
види туризму, їх поділ (ПР03);
 застосовувати
у
практичній
діяльності
принципи
і
методи
організації
та
технології
обслуговування туристів (ПР06);
 демонструвати
соціальну
відповідальність
за
результати
прийняття стратегічних рішень (ПР12).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
туризму та рекреації (туризмології) і застосовувати їх у професійній діяльності
(ФК01);
 здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу і
проектувати її розвиток на засадах сталості (ФК03);
 розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики та
механізмів регулювання туристичної діяльності (ФК04);
 здатність до організації та управління туристичним процессом на
локальному та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на
туристичному підприємстві (ФК06);
 здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід рекреаційнотуристичної діяльності (ФК08);
 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного
туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі
та рекреації (ФК09);
 здатність до управління інформацією (ФК11);
 здатність до підприємницької діяльності на національному та міжнародному
туристичному ринку (ФК12);
 здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного
бізнесу (ФК13);
 здатність до соціальної та академічної мобільності в сфері туристичної
діяльності (ФК14).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні основи прогнозування та планування туристичної діяльності
Тема 1. Прогнозування
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати доповідь на тему «Сутність
та його зміст.
обговорення
матеріалу
занять;
виконання та основні методи прогнозування».
навчальних завдань; завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 2. Планування
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати реферат на тему «Методи
діяльності туристичного обговорення
матеріалу
занять;
виконання та підходи до планування туристичної
підприємства.
навчальних завдань; завдання самостійної роботи; діяльності».
тестування
Тема 3. Стратегічне
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати тези доповіді на тему:
планування на
обговорення
матеріалу
занять;
виконання «Стратегічне планування та управління
підприємствах
навчальних завдань; завдання самостійної роботи; туристичним підприємством».
туристичної сфери.
тестування
Тема 4. Аналіз
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати
доповіді
на
теми:
зовнішнього та
обговорення
матеріалу
занять;
виконання «Зовнішнє середовище господарювання
внутрішнього
навчальних завдань; завдання самостійної роботи; туристичного
підприємства»;
середовища підприємств тестування
«Внутрішнє середовище та його
туристичної сфери
структура».
Модуль 2. Особливості прогнозування та планування господарської діяльності підприємств сфери туризму
Тема 5. Виробничий
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати
доповіді
на
тему:
план туристичного
обговорення
матеріалу
занять;
виконання «Особливості розробки виробничого
підприємства
навчальних завдань; завдання самостійної роботи; плану».
тестування
Тема 6. Фінансовий план Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати
доповідь
на
тему:
туристичного
обговорення
матеріалу
занять;
виконання «Особливості розробки фінансового
підприємства.
навчальних завдань; завдання самостійної роботи; плану».
тестування
Тема 7. Особливості
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати доповідь на тему «Сутність
розробки бізнес планів
обговорення
матеріалу
занять;
виконання бізнес-планування в туризмі».
підприємств туристичної навчальних завдань; завдання самостійної роботи;
сфери.
тестування; поточна модульна робота
Тема 8. Прогнозування
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати доповідь на тему «Розробка
та планування
обговорення
матеріалу
занять;
виконання прогнозів та планів на державному
туристичної діяльності
навчальних завдань; завдання самостійної роботи; рівні: склад та структура».
на державному та
тестування; поточна модульна робота
регіональному рівнях.
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Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. К.: Каравела,
2015. 368 с.
Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: Навчальний посібник /
М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. К. : Центр учбової лiтератури, 2017. 248 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, виконані студентом із порушенням встановлених
термінів оцінюються у 50 % від максимально можливої кількості балів передбачених за даний вид діяльності.
Перескладання модулів можливе лише із дозволу провідного викладача за наявності поважної причини щодо
відсутності студента (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та інших робіт,
що передбачені робочою навчальною програмою заборонено. Використання мобільних девайсів дозволяється лише
для підготовки до практичних занять та поглибленого вивчення навчальної дисципліни.

Політика щодо відвідування:
відвідування навчальних занять є обов’язковим компонентом у процесі вивчення навчальної дисципліни. У разі
працевлаштування студента, його від’їзду на закордонне стажування чи хвороби (підтвердженої лікарняним листом)
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 1-4): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (2 балів);
обговорення матеріалу занять (2 балів); виконання навчальних завдань (2 балів); доповіді з
50
рефератами та їх обговорення (8 балів); тестування (2 бали); контрольна робота на занятті (10
бали); наукова робота (10 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (2 балів);
обговорення матеріалу занять (2 балів); виконання навчальних завдань (2 балів); доповіді з
50
рефератами та їх обговорення (8 балів); тестування (2 бали); контрольна робота на занятті (10
бали); наукова робота (10 балів); поточна модульна робота (10 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

