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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Організація туристичних подорожей” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Туризм» 

підготовки бакалавра 

за спеціальністю 242 «Туризм» 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання  навчальної дисципліни “Організація туристичних подорожей” є 

формування теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо умов та 

принципів формування програми туристичних подорожей; нарощування географії 

подорожей турфірмою; технології та організації туристичних подорожей; організації 

транспортних перевезень та турів; методологічних засад програмного обслуговування; 

правил виконання туристичних формальностей, забезпечення безпеки туристичних 

подорожей, виконання претензійної роботи та ін. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

- формування наступних загальних компетентностей: 

 

ЗК3 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК5 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК4- Здатність професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення 

ключових характеристик і властивостей туристичних та туристично-рекреаційних 

ресурсів;  

ФК6- Здатність застосовувати визначальні принципи та концептуальні підходи щодо 

економічної оцінки природних ресурсів; 

 

1.3. Кількість кредитів 6 кредитів ECTS. 

1.4. Загальна кількість годин  180 годин. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

48 год. (дистанційно, в онлайн режимі – 

Zoom) 
 14 год.  

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Самостійна робота 

 100 год. 166 год. 

Індивідуальні завдання  

30 год. (за рахунок самостійної роботи) 
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1.6. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 

 
ПРН9 Уміння використовувати спеціалізовану довідкову літературу при розробці 

програмних турів, прикладних каскад і флеш-турів.  

 

ПРН11 Уміння визначати перелік послуг для надання туристам за результатами аналізу 

нормативно-правових актів, що регламентують надання туристичних послуг  

 

ПРН12 Знання технології складання турпакету (розмі-щення, харчування, трансфер, 

додаткові послуги) та формування різних видів турів за призначенням, 

насичення заходами (комплектністю), атрактивністю, тривалістю, формою туристичного 

обслуговування, видом траси маршруту, віком подорожуючих та надання певних переваг, 

наявними місцевими ресурсами тощо  

 

ПРН13 Знання технології оформлення, ведення обліку та зберігання туристичної 

документації: програм перебування туристів, інформаційних листів (пам’яток); туристичних 

ваучерів, санаторно-курортних путівок, маршрутних листі, міграційних карток, візових 

анкет, страхових полісів, митних декларацій та ін. документів, необхідних для здійснення 

подорожі; звітів, запрошень, листів бронювання, квитків на транспортне обслуго-вування, 

багажних квитанцій, списків груп та ін.  

 

ПРН14 Уміння оформляти туристичну документацію: виїзні документи індивідуальних 

туристів, туристичних груп, дотримуючись вимог чинного законодавства та законодавства 

країн в’їзду: договорів на туристичне обслуговування, рахунків, документів туриста та ін.  

 

ПРН15 Уміння визначати та задовольняти індивідуальний попиту споживачів туристичних 

послуг, формувати інклюзивну програм відпочинку. 

 

 ПРН16 Уміння визначати канали реалізації турпродукту на основі вивчення можливостей 

потенційних партнерів та корпоративних клієнтів. 
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2. Виклад змісту навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Умови та принципи діяльності туристичних підприємств на ринку України 

 

Тема 1. Умови створення та функціонування туристичного підприємства 

1. Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з організації 

іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Етапи створення 

туристичного підприємства та запровадження підприємницької діяльності з надання 

туристичних послуг. 

2. Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних форм власності 

та організаційно-правових форм господарювання. Основні умови започаткування та 

роботи туристичної фірми. Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні.  

3. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми. Обладнання та 

оформлення офісу туристичної фірми.  

4.Туроперейтинг. Агентський бізнес та формування агентської мережі. Агентський бізнес 

в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

 

Тема 2. Технологія створення туристичного продукту та формування його 

асортименту 

1. Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою). Принципи 

туристичного районування. Основні таксономічні одиниці: турцентр, туркомплекс, 

курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших курортів світу та 

України. Туристична освоєність території України. Основні туристичні регіони та райони 

України.  

2. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми.  Планування туристичних 

подорожей. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. 

3. Аквізиція туристів та засоби залучення туристів.  

4. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів.  

5. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів.  

6. Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні групових 

подорожей. Завдання та обов'язки керівника туристичної групи. 

 

Тема 3. Види туристичних формальностей та умови їх виконання  

1. Поняття та основні види туристичних формальностей. Світова та національна 

нормативно-законодавча база виконання туристичних формальностей.  

2. Перелік основних нормативних документів, які забезпечують спрощення туристичних 

формальностей та встановлення візового режиму в ряді країн світу.  

3. Вплив туристичної політики на спрощення туристичних формальностей. 

 

Тема 4. Страхування в туризмі  

1. Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування.  

2. Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати страхових сум.  

3. Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії застрахованого в 

настання страхового випадку. 

 

Тема 5. Туристичні документи та правила їх оформлення 

1. Основні види туристичних документів. (Види договорів в туризмі та порядок їх 

оформлення. Договір на туристичне обслуговування. Ваучер як основний туристичний 

документ. Правила оформлення туристичних ваучерів. Порядок заповнення та 

використання бланку туристичного ваучеру). 



 6 

2. Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні документи. Оформлення 

документів туристичної групи (на виїзд за кордон; туристичної групи, що подорожує в 

межах України; дитячої туристичної групи). 

3. Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних туристів. Перелік 

питань щодо поінформувати туристів при здійсненні подорожей за кордон. 

 

Тема 6. Принципи формування програм перебування туристів 

1. Програмне обслуговування в туризмі.  

(Правила та порядок складання програм перебування туристів. Фактори, що впливають на 

формування та комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення 

програм перебування туристів в залежності від видів туризму, інфраструктури курорту та 

місцевості основного перебування).  

2. Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 

3. Умови виконання програм перебування туристів. (Створення бази реалізації програм 

перебування, партнерська робота з підприємствами розміщення туристів та 

транспортними компаніями. Завантаження підприємств розміщення та складання графіків 

заїздів (для підприємств сезонної дії та лікувально-оздоровчого профілю)). 

 

Тема 7. Організація обслуговування клієнтів. 

1. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних туристів. 

(Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. Комунікації у безпосередньому 

спілкуванні та методи продажу, сформувати основні канали збуту продукту.)  

2.Форми та стилі обслуговування клієнтів. Типовий портрет основної клієнтури 

туристичної фірми. 

3. Змістовність програм обслуговування та комплексність турпродукту, а також його 

відповідність вимогам певних типів туристів. 

4. Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної фірми. 

Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. (Професійні стандарти 

працівників туристичної фірми). 

 

Тема 8. Бронювання туристичного обслуговування 

1. Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних підприємств. 

Правила взаємодії туристичної фірми та готельного підприємства.  

2. Оформлення бронювання туристичних послуг та дотримання технології бронювання. 

(Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в туризмі. Навички 

пошуку й підбору туру та бронювання пакетних турів в режимі он-лайн. Порядок 

бронювання в режимі он-лайн. Визначте порядок бронювання через Інтернет. 

Підтвердження факту купівлі-продажу та форми оплати замовлених послуг).  

3. Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг.  Компенсація та штрафні 

санкції в разі несвоєчасної ануляції. 

 

Тема 9. Претензійна робота в туризмі 

1. Основні права та обов'язки туристів.Порядок відшкодування втрат в разі невиконання 

або неякісного виконання туристичного обслуговування.  

2. ≪Договірна≫ та ≪недоговірна≫ шкода. Порядок компенсації втрат. (Використання 

Франкфуртської таблиці для розрахунку суми відшкодування моральної та матеріальної 

шкоди заподіяної туристам з вини туроператора).  

3. Досвід інших країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та (чи) моральної шкоди. 
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Розділ 2. Організація транспортних подорожей та перевезень 

 

Тема 10. Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів 

1. Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація транспортних засобів. 

(Ознаки класифікації видів та форм транспортних перевезень. Види транспортних 

подорожей та їх характеристика. Перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють 

міжнародні транспортні 

перевезення) 

2. Перевізні документи та правила їх оформлення. 

3. Питання безпеки туристичних транспортних подорожей. (Перелік заходів, 

призначених для забезпечення безпеки транспортних подорожей. Діяльність міжнародних 

організацій з питань безпеки перевезень різними видами транспорту). 

4. Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при транспортуванні різними 

видами транспортних засобів. 

5. Вимоги щодо парку транспортних засобів для перевезення туристів. (Вимоги щодо 

перевезень туристів на рейсових та чартерних маршрутах. Характеристика системи 

міжнародних транспортних перевезень). 

 

Тема 11. Обслуговування туристів водним транспортом 

1. Особливості обслуговування водним транспортом та формування круїзних територій. 

Особливості лінійних та каботажних маршрутів. Типи та класи суден.  

2. Характеристику основних круїзних територій світу. (Ресурсний потенціал України 

щодо організації круїзних подорожей. Ринок туристичних послуг морських (річкових) 

круїзів України). 

3. Види круїзів та їх характеристика. Особливості організації круїзів на міжнародних 

лініях. 

4. Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та особливості 

змісту програм обслуговування. Особливості організації берегового обслуговування 

туристів та організації екскурсійних програм. 

5.Умови фрахтування суден на короткострокові перевезення: прогулянки вихідного дня; 

екскурсії анімаційні заходи, дискотеки та тематичні вечори тощо. 

 

Тема 12. Туристичні перевезення на авіатранспорті  

1.Сучасний стан ринку авіаперевезень. Нормативно-законодавча основа міжнародних та 

внутрішніх перевезень на авіатранспорті. 

2. Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті. (Основні види тарифів на 

авіатранспорті, що використовуються при формуванні ціни на авіапереліт туристів. 

Система пільг, що використовується на авіа- транспорті). 

3.Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер.Класи авіаперельотів. Система 

тарифів та пільг на авіатранспорті. 

4. Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів. 

5. Характеристика діяльності ІАТА як базової організації щодо регулювання міжнародних 

авіаперевезень, формування розкладу рухів рейсів на міжнародних маршрутах та 

встановлення нормативних тарифів. 

6. Порядок отримання сертифікату на продаж авіаквитків. Послідовність оформлення 

документів та основні вимоги щодо сертифікації посередницьких послуг з продажу 

авіаквитків. 

 

Тема 13. Туристичні перевезення залізничним транспортом  

1. Стан розвитку залізнодорожніх сполучень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних та внутрішніх перевезень на залізничному транспорті. 
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2. Технологія перевезення та обслуговування туристів на залізнодорожньому транспорті. 

Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів). 

3.Специфіка перевезення туристів залізнодорожнім транспортом за кордоном. 

Особливість залізнодорожніх перевезень на міжнародних маршрутах. 

 

 

Тема 14. Автотранспортне обслуговування туристів та організація перевезень 

автотранспортом 

1. Види автотранспортних перевезень. Розробка туристичного автотранспортного 

маршруту. (Визначення економічної ефективності рейсів та складання графіків руху. 

Диспетчерування автотранспортних пасажирських перевезень. Розрахунок вартості 

проїзду). 

2. Організація перевезень на регулярних маршрутах. Особливості організації 

спеціалізованого автотранспортного маршруту. 

3.Організація прокату автомобілів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Розділ 1. Умови та принципи діяльності туристичних підприємств на ринку України 

 

 

Разом за розділом 1 

 

 

72 

 

24 

 

18 

  

 

 

30 

 

 

76 

 

8 

    

68 

 

Розділ 2. Організація транспортних подорожей та перевезень 

 

 

Разом за розділом 2 

 

 

78 

 

24 

 

14 

   

40 

 

74 

 

6 

  

 

  

68 

Курсова робота   

30 

     

30 

 

30 

     

30 

Усього годин 180 48 32   100 180 14    166 
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4. Теми семінарських занять (Розділ 1) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Основні види туристичної діяльності.  

Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні.   

Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.  

Туроперейтинг. 

 Агентські угоди.  

 

2 

2 

 

Туристичні ресурси світу та України 

Організація туристичного обслуговування різних типів 

споживачів.  

Особливості формування психологічного комфорту при здійснені 

групових подорожей. 

 

2 

3 

 

Вплив туристичної політики на спрощення туристичних 

формальностей. 

Паспорти та їх види. (Правила оформлення паспортів громадянам 

України для виїзду за кордон). 

.Класифікація віз та встановлення візового (безвізового) режиму 

в'їзду до країни. (Правила в'їзду-виїзду та транзитного проїзду 

через територію України та іноземних держав. Оформлення 

в'їзних віз. Шенгенська угода та шенгенська віза: правила 

оформлення документів туристів). 

Основні реквізити туристичної візи. Правила та порядок 

оформлення української візи іноземним громадянам.  

Міжнародна туристична візова політика України. Туристична віза 

та правила її оформлення в посольствах різних держав. 

 

2 

4 

 

Епідеміологічно небезпечні території та правила поведінки 

туристів при здійсненні подорожей.  

Порядок надання медичної допомоги іноземним туристам на 

території України. Порядок надання медичної допомоги 

українським туристам на території іноземних держав. 

 

2 

 

5 

Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних 

туристів. Перелік питань щодо поінформувати туристів при 

здійсненні подорожей за кордон. 

Оформлення бронювання туристичних послуг та дотримання 

технології бронювання. 

 

2 

6 

 

 

Особливості створення програм перебування туристів в 

залежності від видів туризму, інфраструктури курорту та 

місцевості основного перебування. 

Партнерська робота з підприємствами розміщення туристів та 

транспортними компаніями. 

 

2 

7 

 

Форми та стилі обслуговування клієнтів. 

Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. 

2 
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8 

 

Основні види автоматизованих систем бронювання та 

резервування в туризмі. 

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг.  

Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. 

 

2 

9 

 

Досвід інших країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та 

(чи) моральної шкоди. 

Правила поведінки на транспорті. 

 

2 

 Разом 

 

18 

 

 

4. Теми семінарських занять (Розділ 2) 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Питання безпеки туристичних транспортних перевезень. 

Характеристика системи міжнародних транспортних перевезень. 

Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при 

транспортуванні різними видами транспортних засобів. 

Вимоги щодо парку транспортних засобів для перевезення 

туристів.  

Вимоги щодо перевезень туристів на рейсових та чартерних 

маршрутах.  

Характеристика системи міжнародних транспортних перевезень. 

 

4 

2 Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка. 

Умови фрахтування суден на короткострокові перевезення. 

4 

3 Умови організування чартерних перевезень. Класи авіаперельотів. 

Характеристика діяльності ІАТА як базової організації щодо 

регулювання міжнародних авіаперевезень. 

 

2 

4 Організація спеціальних залізничних турів. 

Особливості залізнодорожніх перевезень на міжнародних 

маршрутах. 

2 

5 Організація перевезень на регулярних маршрутах. 

Організація прокату автомобілів 

Підготовка до виступів з доповідями за вказаними темами. 

2 

 Разом 

 

14 
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 5. Завдання для самостійної роботи (Розділ 1, 2) 

 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1 

 

Основні види туристичної діяльності. Ліцензування та 

сертифікація туристичних послуг в Україні 

Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.  

Туроперейтинг.  

Агентські угоди.  

Підготовка до опитування за вказаним планом. 

6 12 

2 Туристичні ресурси світу та України 

Організація туристичного обслуговування різних типів 

споживачів.  

Особливості формування психологічного комфорту при 

здійснені групових подорожей. 

Підготовка до виступів з доповідями за вказаними 

темами. 

6 12 

3 Особливості створення програм перебування туристів в 

залежності від видів туризму, інфраструктури курорту та 

місцевості основного перебування. 

Партнерська робота з підприємствами розміщення 

туристів та транспортними компаніями. 

Підготовка до написання есе за вказаними темами. 

6 12 

4 Форми та стилі обслуговування клієнтів. 

Професійна етика та культура обслуговування клієнтів 

Підготовка до опитування за вказаним планом. 

6 12 

6 Питання безпеки туристичних транспортних перевезень. 

Характеристика системи міжнародних транспортних 

перевезень. 

Підготовка до опитування за вказаним планом. 

6 12 

7 Умови організування чартерних перевезень. Класи 

авіаперельотів. 

Характеристика діяльності ІАТА як базової організації 

щодо регулювання міжнародних авіаперевезень. 

Підготовка до виступів з доповідями за вказаними 

темами. 

6 12 

8 Організація спеціальних залізничних турів. 

Особливості залізнодорожніх перевезень на міжнародних 

маршрутах. 

Підготовка до написання есе за вказаними темами. 

6 12 

9 Організація круїзних туристичних маршрутів та їх 

специфіка. 

Умови фрахтування суден на короткострокові 

перевезення. 

Підготовка до опитування за вказаним планом. 

6 12 

10 Організація перевезень на регулярних маршрутах. 

Організація прокату автомобілів 

Підготовка до виступів з доповідями за вказаними 

темами. 

6 12 



 13 

 

11 

 

Підготовка до поточної контрольної роботи 1 

 

 

 

10 

 

 

16 

12 Курсова робота «Організація автобусного туру з Харкова 

в зарубіжну країну» 

Захист курсової роботи. 

 

30 30 

 Разом 

 

100 166 
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6. Індивідуальні завдання 

 

Курсова робота – вимоги до оформлення та змісту курсової роботи 

містяться в навчально-методичному посібнику: Грицак Ю.П., Шамара І. М. 

Організація туристичних подорожей: методичні вказівки до виконання 

курсових робіт / Ю.П. Грицак, І.М. Шамара. – Харків: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2017. – 31 с. 
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7. Методи контролю 

 

Згідно з наказом № 0202-1/260 від «07»серпня 2020р. лекції проводяться виключно 

в онлайн режимі із застосуванням платформ для відеоконференцій: ZOOM, Skype. 25-30% 

часу лекції обов’язково резервується для запитань, дискусій, обговорення навчального 

матеріалу. 

Практичні заняття можуть проходити в аудиторії (до 20 осіб), чи в дистанційний 

формі.  

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на  практичних заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка 

рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час  

лекційних та практичних занять (групова дискусія);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проєктних завдань в ході 

самостійної роботи студентів; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді 

тестування); 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, ситуаційні та інші 

задачі;  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних та хмарних технологій; 

- контроль та оцінювання вмінь та навичок вирішувати кейсові  проблемні 

завдання із розподілом ролей в командах.  

 Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40. 

Структура екзаменаційноїроботи: 

• творче питання – 20 балів; 

• тести – 20 балів (10 тестових завдань х 2,0 бали). 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму виконання 

екзаменаційної роботи (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за 

кожну вірну відповідь). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти надається можливість скласти залікову 

роботу в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за 

кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

(https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1725) «Організація туристичних 

подорожей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1725
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
  

 

Поточний контроль та самостійна робота 

Розділ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

Поточний контроль та самостійна робота Разом 
Екзаме

н 
Сума 

Розділ 2 60 40 100 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ПКР ІНДЗ    

2 2 2 2 2 12 20  

 

 

60 

 

 

 

40 

 

 

 

100 

 

Т1, Т2 ... Т14 – теми розділів.  

ПКР- поточна контрольна робота 

ІНДЗ – курсова робота 

 

Вивчення курсу – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях – 

максимально 30 балів; поточний контроль – максимально 10 балів; 

індивідуальне навчально-дослідне завдання (курсова робота) –  максимально 

20 балів). 

Підсумковий контроль – 40 балів (максимально по 10 балів за відповідь на 

кожне питання екзаменаційного білету). 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав не менше 31 балу. 

Критерiї оцiнювання курсових робiт 

 

1  Оформлення роботи вiдповiдно до вимог стандарту до 2 балів 

2  
Структурно-логiчна побудова роботи, актуальнicть та новизна 

(змiст вступу) 
1 бал 

3  1 роздiл (piвень теоретичного дослідження) до 5 балiв 

4  2 роздiл (глибина та якiсть практичного дослiдження) до 5 балiв 

5  Висновки до 2 балiв 

6  Зaxист роботи  до 5 балiв 

 якiсть доповiдi  1 бал 

 якiсть вiдповiдей на питання  до 2 балів 

 Разом (максимальна кiлькiсть): 20 бaлiв 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

Для чотирівневої шкали оцінювання 

 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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Критерії поточного оцінювання знань студентів. 

 

Усний виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

Критерії оцінювання 

2 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

1,5 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

1 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, 

але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання 

 

Доповнення виступу:  

1 бали – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко визначили його 

зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї та 

положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали 

власні аргументи щодо основних положень даної теми.  

0,5 бал отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що доповнює 

зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну думку.  

Суттєві запитання до доповідачів:  

1 бали отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і 

конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми.  

0,5 бал отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають 

додаткової інформації з ключових проблем теми, що розглядається. 
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10. Рекомендована література 

  

Основна література 

 

1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95 - ВР 

2. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. 2007 р. - 

288 с. 

3. Ильина Е. Туризм - путешествия. Создание туристической фирмьі. Агентский бизнес: 

учеб.для турист, колледжей и вузов. - М. : 1998. - 170 с. 

4. Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности. - М. : ФИС, 2007. - 480 с. 

5. Квартальнов в. Туризм : учебник. - М. : ФИС, 2002. - 320 с. 

6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. - Чернівці: 

Книги-ХХІ, 2003.-300 с. 

7. Кусков А.С., Голубева В.Л. Туроперейтинг : учебник. - М. : ФОРУМ, 2009. - 400 с. 

8. Любіцева О.О. Методика розробки турів : навч. посіб. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с. 

9. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: 

підручник. - К. : Знання, 2008 р. - 661 с. 

10. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей : навч. посібник. - 

К.:КНТЕУ, 2003 р. - 156 с. 

11. На допомогу підприємцеві туристичної галузі : методичний посібник. Частина 1, 2. - К. 

: Ін-т туризму ФПУ, 2005 р. 

12. Организация туризма : ученик / под редакцией Кабушкина Н.И. Мн.: новое знание, 

2003.-632 с. 

13. Прикладной туроперейтинг. Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ИКЦ ≪Март≫, Ростов 

н/Д: Издательский центр ≪Март≫, 2006. - 448 с. 

14. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / під ред. В.К. Федорченко. - 

К.: Х- Інтер, 2002 р. - 635 с. 

15. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. - К. : Грамота, 2006. - 264 с. 

16. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : 

монографія / Т.І. Ткаченко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с. 

17. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навчальний посібник. - К .: 

Атіка,2006. - 254 с.. 

Допоміжна література 

18. Биржаков, М.Б. Индустрия туризма: перевозки : учеб. пособие [Текст] / Биржаков 

М.Б., Никифоров, В.И. - СПб. : Герда, 2001 - 400 с. 
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19. Биржаков М.В., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб. : Изд.-во: Герда, 2007 р. -

208 с. 

20. Большой глоссарий терминов международного туризма. - СПб. : - Изд-во Герда, 2005 р 

. - 7 0 4 с. 

21. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситник В.А. Туризм. Безопасность в 

программах туров и туристических маршрутах. М. : ФиС, 2008. - 224 с. 

22. Бурдейна А.В. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи. Изд-во 

Фурса, 2008 р. - С. 72. 

23. Егоренков Л.И. Ввведение в технологию туризма. - Изд.-во: Финансьі и статистика, 

Инфра-М., 2009 р. - 304 с. 

24. Ефремова М. Основи технологии туристического бизнеса. - М. : Ось-89, 2001. - 288 с. 

25. Ильина Е. Основи туристической деятельности. - М. : Сов. спорт, 2000. - 200 с. 

26. Исмаев Д.К. Работа туристической фирмьі по организации зарубежньїх поездок. - М.: 

ВШТГХ, 1996.- 135 с. 

27. Исмаев, Д.К. Основная деятельность туристской фирмьі : учеб. Пособие /Д.К. Исмаев. 

- M.: ООО ≪Книгодел≫: MAPT, 2005. - 158 с. 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 

1. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України 

2. www.tourism.gov.ua - Державна служба туризму i курортів 

3. www.mfa.gov.ua – Міністерство закордонних справ 

4. www.world-tourism.org – офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації 

5. www.utg.net.ua – офіційний сайт «Українська туристична газета» 

6. www.bj.kiev.ua – офіційний сайт журналу «Украинский туризм» 

7. www.wttc.org– офіційний сайт Всесвітньої ради з туризму таподорожей 

8. http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/CP101/2015_T1 

9. http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ACC101/2016_T1(лекція 14) 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.tourism.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.world-tourism.org/
http://www.utg.net.ua/
http://www.bj.kiev.ua/
http://www.avia.ru/pr/?id=5539
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/CP101/2015_T1
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ACC101/2016_T1
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– дистанційно на платформі Moodle 

(https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1725) проводяться  практичні, 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних 

занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. 

 

 
 

 

 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1725

