
 

Назва дисципліни  Організація інвентивного туризму 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 6 курсу (рівень вищої 
освіти другий (магістерський) 
 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.г.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Юрченко Світлана Олексіївна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366-а; тел. (057) 707-53-069. електронна адреса кафедри:  

turbiz_hnu@ukr.net ) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Опис 

Мета дисципліни – ознайомити студентів з 

методологічними і методичними основами вивчення 

інвентівного туризму, формування у майбутніх фахівців 

цілісної системи знань про туризм, володінь основними 

науковими концепціями інвентивного туризму. 

 

Очікувані результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти набудуть компетентності: здатність розуміти і 

застосовувати на практиці теорії та методологію системи 

наук, які формують туризмологію; знання закономірностей, 

принципів та механізмів функціонування туристичного 

ринку; працювати з іноземними джерелами інформації, 

розробляти план наукових досліджень та стратегії 

практичної діяльності; здатність розробляти та 

реалізовувати проекти в сфері рекреації, туризму, 

гостинності. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 30 год. 

аудиторних занять (20 год. – лекції, 10 год. – семінарські та 

практичні заняття).    

Тема 1. Методологічні аспекти вивчення івент-

туризму (Лекцій – 2 год. Практ. – 0 год.)  

Тема 2. Характеристика інвентивного туризму 

(Лекцій – 4 год. Практ. – 2 год.).  

            Тема 3. Особливості організації інвентивного 

туризму (Лекцій – 3 год. Практ. – 0 год.) 

 Тема 4. Подієвий туризм та івент-менеджмент 

(Лекцій – 3 год. Практ. – 2 год.) 

         Тема 5. Організація и просування ділового туризму 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 2 год.) 

Тема 6. Міжнародний досвід розвитку інвентивного 

туризму (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 
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 Тема № 7. Розвиток інвентивного туризму в Україні 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; тестових завдання; виконання 

творчих завдань; виконання індивідуальної семестрової 

роботи. Підсумковий контроль – у формі заліку. 

  Мова викладання – українська. 

 

 

 

 

 


