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Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/  
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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування необхідних знань з основ туризмознавства шляхом вивчення та оволодіння: 

спеціальними термінами та фаховими визначеннями, розуміння сутності основних 

процесів туристичної діяльності, технології організації турів та формування маршрутів 

подорожей, нарощування географії подорожей; організації підприємницької діяльності 

в туризмі; започаткування і організація роботи туристичного підприємства, 

ліцензування туроператорської діяльності; формування міжнародної і національної 

туристичної політики, інституційного середовища туристичного бізнесу. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

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

Методи: пояснювально-ілюстративний, демонстративний, проблемного викладу, 

частково-пошуковий 

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: ПМК 

Базові знання  Наявність широких знань з географії, історії, культури 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної 

справи, організації обслуговування споживачів та 

діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних 

послуг, а також суміжних наук;  

ЗК 09. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 
СК 01. Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії 

гостинності та рекреаційного господарства 

 РН 14. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий 

процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та 

забезпечувати його ефективність. 
 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Туризм як вид господарської діяльності 

Тема  1. Сутність туризму 

і туристичної діяльності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Особистий 

туристичний досвід». 

Тема 2. Організаційні 

форми та види туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Основні види 

туризму у регіоні постійного проживання 

студента». 

 

Тема 3. Економіко-

правові засади 

туристичної діяльності 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат «Сутність і форми 

партнерських відносин у туризмі». 

Тема 4. Туристичний 

продукт та його розробка 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати тези на студентську наукову 

конференцію «Пропозиція щодо розробки 

одноденного туру в регіоні». 

Тема  5. Ринок 

туристичних послуг і 

просування 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат «Ринок туристичних 

послуг». 

Підготувати доповідь «Просування 

туристичного продукту регіону». 

Модуль 2. Формування туристичної політики 

Тема  6. Туристична 

система і політика її 

розвитку 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Інновації у туризмі». 

Підготувати презентацію «Туристичні 

кластери і дестинації України». 

Тема 7. Глобальна 

міжнародна туристична 

політика 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Структура і напрями 

діяльності Всесвітньої туристичної 

організації ООН (ЮНВТО)». 

Підготувати доповідь «Основні проблеми 

міжнародної туристичної діяльності». 

Тема 8. Туристична 

політика України 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповідь «Актуальні питання 

діяльності центрального органу виконавчої 

влади в галузі туризму». 

Підготувати доповідь «Актуальні питання 

громадських організацій у туризмі». 

Тема 9. Державне 

регулювання туристичної 

діяльності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповідь «Програми розвитку 

туризму». 

 

Інформаційні джерела 
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2. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху : підручник / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335 с. 



3. Любчук О. К. Організація туризму. Основи туризмознавства : навч. посібник / О. К. Любчук. – Маріуполь : ГВУЗ 

«ПДТУ», 2018. – 154 с. 
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– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 352 с. 
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8. Редько В.Є. Посібник до самостійного вивчення дисципліни «Основи туризмознавства». – Дніпропетровськ: Біла К.О., 

2014. – 63 с. 

9. Скляр Г. П. Організація туризму (Основи туризмознавства) навч.-метод. посібник / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко. – 

Полтава : ПУЕТ, 2016. – 94 с. 

10. Тонкошкур М. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація туризму» (Основи туризмознавства) / М. В. 

Тонкошкур, В. В. Абрамов, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2015. – 134 с. 

11. Устименко, Л. М. Основи туризмознавства : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; МОН України, М-во 

культури України, Київський НУ культури і мистецтв [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2018. – 79 с. 

 

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 (50 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).  

 Політика щодо академічної доброчесності: практико-орієнтоване навчання передбачає вільний доступ до джерел 

необхідної інформації. 

 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  

У разі успішного проходження онлайн-курсу «Основи туризму» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+TOUR101+2021_T1_1/about) і отримання сертифікату, студент додатково отримує – 20 балів. 

Оцінювання  
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); доповіді з 

рефератами та їх обговорення (10 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота 

(10 балів) 

55 

Модуль 2 (теми 6-9): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); доповіді з 

рефератами та їх обговорення (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (9 балів) 
45 

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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