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Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Друга іноземна мова (французька) 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Друга іноземна мова (французька) 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Хант Г. О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1: Артикль (означений, неозначений). Іменник (рід, число). 

Тема 2: Прикметники (присвійні та вказівні). 

Тема 3: Особові займенники в ролі підмета та прямого та непрямого додатків  

Тема 4: Дієслова 1-ї, 2-ї та 3-ї групи. 

Тема 5: Наказовий спосіб дієслів. 

Тема 6: Теперішній час. 

Тема 7: Питання до підмета. 

Тема 8: Питальні прислівники où, combien, quand, comment 

Тема 9: Правила складоподілу. 

Тема 10: Зв’язування звуків в мовленнєвому потоці. 

Тема 11: Читання та опрацювання адаптованих художніх текстів рівня А1-А2. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Друга іноземна мова (польська, німецька) 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Друга іноземна мова (польська, німецька) 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач Хант Г. О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Reisen, Verkehrsmittel.  

Тема 2. Tagesablauf, Vergangenes. Perfekt mit haben. 

Тема 3. Feste, Vergangenes. Perfekt mit sein. 

Тема 4. Wegbeschreibungen. Institutionen in der Stadt.  

Тема 5. Wohnen, Mieten, Wohnungsanzeigen.  

Тема 6. Unser Stadtviertel. Orte und Einrichtungen 

Тема 7. Termine. Besorgungen. Probleme lösen. 

Тема 8. Pläne, Wünsche. 

Тема 9. Gesundheit und Krankheit. 

Тема 10. Aussehen und Charakter.  

Тема 11. Im Haushalt. Familienbeziehungen. 

Тема 12. Regeln beim Arbeiten und in der Gesellschaft. 

Тема 13. Kleidung, Schuhe, Schmuck. Komparation.  

Тема 14. Wetter alltäglich und im Urlaub. 

Тема 15.  Feste und Feiern. 

Тема 16. Berufe. Familiengeschichte. 



Тема 17. Wohnen und Einrichtungen. 

Тема 18. Tourismus, Urlaub, Ferien. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Друга іноземна мова 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Друга іноземна мова (польська, німецька) 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач Хант Г. О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Тема 1. Геополітичне положення Польщі. (Położenie geopolityczne Polski). 

Тема 2. Найбільші міста, гори та ріки. (Największe miasta, góry і rzeki). 

Тема 3. Умови життя, рівень життя. (Warunki życia, poziom życia). 

Тема 4. Професійні зв’язки. (Związki zawodowe). 

Тема 5. Засоби комунікації. (Środki komunikacji). 

Тема 6. Польське мистецтво. (Polska sztuka). 

Тема 7. Темперамент людини. (Usposobienie człowieka). 

Тема 8. Здоров’я людини. (Zdrowie człowieka). 

Тема 9. Культура і життя. (Kultura a życie). 

Тема 10. Види спорту. (Dyscypliny sportu). 

Тема 11. Робочий день. (Dzień ргасу). 

Тема 12. Емоційний стан людини. (Emocyjny stan człowieka). 

Тема 13. Туристична сфера. (Dziedzina turystyczna). 

Тема 14. Економічні стосунки. (Ekonomiczne stosunki). 

Тема 15. Людина і соціум. (Człowiek a socjum). 

Тема 16. Польська фразеологія. (Frazeologia polska) 

 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ділові переговори та етикет в туризмі 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Ділові переговори та етикет в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Тема 1. Становлення та розвиток ділового етикету. 

Тема 2. Національні особливості ділового етикету. 

Тема 3. Діловий етикет за умов стандартних ситуацій, що часто трапляються в туризмі. 

Тема 4. Особливості ділового етикету туристичного бізнесу у стандартних життєвих ситуаціях. 

Тема 5. Діловий етикет ситуацій дотичних до туристичного бізнесу . 

Тема 6. Концепція ведення переговорів при врегулюванні конфліктів у сфері ділових відносин. 

Тема 7. Вивчення методів проведення дискусії. 

Тема 8. Сучасні теорії міжособистісних стосунків. 

Тема 9. Психологія ділового спілкування. 

Тема 10. Підготовка та проведення ділових зустрічей.  

Тема 11. Основи ділового протоколу. 

Тема 12. Правове забезпечення ділового етикету в туристичному бізнесі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ділові переговори та етикет 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Ділові переговори та етикет в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Становлення та розвиток ділового етикету. 

Тема 2. Національні особливості ділового етикету. 

Тема 3. Діловий етикет за умов стандартних ситуацій, що часто трапляються в туризмі. 

Тема 4. Особливості ділового етикету туристичного бізнесу у стандартних життєвих ситуаціях. 

Тема 5. Діловий етикет ситуацій дотичних до туристичного бізнесу . 

Тема 6. Концепція ведення переговорів при врегулюванні конфліктів у сфері ділових відносин. 

Тема 7. Вивчення методів проведення дискусії. 

Тема 8. Сучасні теорії міжособистісних стосунків. 

Тема 9. Психологія ділового спілкування. 

Тема 10. Підготовка та проведення ділових зустрічей.  

Тема 11. Основи ділового протоколу. 

Тема 12. Правове забезпечення ділового етикету в туристичному бізнесі. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лікувально-оздоровчий туризм 

 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Лікувально-оздоровчий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Стратегія оздоровлення організму.  

Тема 2. Нормативно-правові основи і правове регулювання ЛОТ.   

Тема 3. Ресурсна база і природні лікувальні фактори України.  

Тема 4. Енергетична сутність природи.  

Тема 5. Лікувально-оздоровчі властивості природного комплексу України.  

Тема 6. Природні життєві сили Людини.  

Тема 7. Здоров’я і хвороби людини.  

Тема 8. Залежність здоров’я людини від оздоровчих властивостей довкілля. Лікувальна дія 

ландшафтотерапії. 



Тема 9. Лікувально-оздоровча технологія використання цілющих властивостей природи.  

Тема 10. Нетрадиційні лікувально-оздоровчі методи. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лікувально-оздоровчий туризм 

 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Лікувально-оздоровчий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Стратегія оздоровлення організму.  

Тема 2. Нормативно-правові основи і правове регулювання ЛОТ.   

Тема 3. Ресурсна база і природні лікувальні фактори України.  

Тема 4. Енергетична сутність природи.  

Тема 5. Лікувально-оздоровчі властивості природного комплексу України.  

Тема 6. Природні життєві сили Людини.  

Тема 7. Здоров’я і хвороби людини.  

Тема 8. Залежність здоров’я людини від оздоровчих властивостей довкілля. Лікувальна дія 

ландшафтотерапії. 



Тема 9. Лікувально-оздоровча технологія використання цілющих властивостей природи.  

Тема 10. Нетрадиційні лікувально-оздоровчі методи. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Менеджмент SPA та рекреаційних послуг 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Менеджмент SPA та рекреаційних послуг  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Історія виникнення SPA-індустрії та її основні складові.  

2. Регіональні моделі SPA.  

3. Класифікація SPA-процедур.  

4. Готельні SPA-центри.  

5. Особливості менеджменту в SPA-індустрії.  

6. Особливості маркетингу в SPA-індустрії.  

7. Види фітнесу.  

8. Сучасні тенденції розвитку SPA&Wellness туризму. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 



студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Менеджмент SPA та рекреаційних послуг 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Менеджмент SPA та рекреаційних послуг  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Історія виникнення SPA-індустрії та її основні складові.  

2. Регіональні моделі SPA.  

3. Класифікація SPA-процедур.  

4. Готельні SPA-центри.  

5. Особливості менеджменту в SPA-індустрії.  

6. Особливості маркетингу в SPA-індустрії.  

7. Види фітнесу.  

8. Сучасні тенденції розвитку SPA&Wellness туризму. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 



студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Б'юті-туризм 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

 

Назва дисципліни Б'юті-туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Сутність поняття «beauty-туризм», як перспективного напрямку розвитку туристичного 

ринку.  

2. Взаємозв’язок організації beauty-туризму і наявних ресурсів курортних територій України.  

3. Сучасний стан надання рекреаційних послуг в Україні та можливість виведення даних 

послуг на міжнародний рівень.  

4. Перспективи розвитку «beauty-туризму» на території України. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 



оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 
 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Медичний туризм 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Медичний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Медичний туризм: предмет, зміст, сутність і завдання дисципліни.  

2. Становлення та основні етапи розвитку медичного туризму.  

3. Міжнародні засади регулювання відносин в сфері медичного туризму.  

4. Медичний туризм у світі.  

5. Медичний туризм в Україні.  

6. Класифікації в медичному туризмі.  

7. Технологія створення продукту медичного туризму.  

8. Організація обслуговування клієнтів медичного туризму.  

9. Технологія організації та умови здійснення подорожей з медичного туризму.  

10. Управління якістю послуг медичного туризму.  



11. Кластери медичного туризму. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Рекреаційні ресурси України 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Рекреаційні ресурси України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: «Інформаційні системи та 

технології в туризмі», «Туризмознавство», 

«Географія туризму». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   
Тема 1. Класифікація туристичних ресурсів. Кліматичні ресурси України.  

Тема 2. Рельєф як рекреаційний туристичний ресурс. Спелеологічні ресурси.  

Тема 3. Водні ресурси та бальнеологічні рекреаційно-туристичні України.  

Тема 4. Історико-культурні рекреаційні туристичні ресурси України.  

Тема 5. Теоретичні основи рекреаційного районування.  

Тема 6. Рекреаційні райони України.  

Тема 7. Карпатський та Причорноморсько-Азовський рекреаційні регіони.  

Тема 8. Подільський та центральний рекреаційні регіони.  

Тема 9. Туристична привабливість Житомирського регіону та окремих його районів.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Екологія 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Екологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Основні поняття та закони екології.  

2. Основні шкідливі речовини біосфери та їх вплив на людину і довкілля.  

3. Колообіг біогенних елементів.  

4. Радіація та радіоактивне забруднення.  

5. Урбоекологія. Проблеми і перспективи міських систем.  

6. Хіміко-технологічні системи очищення природних вод, промислових стоків і газових 

викидів.  

7. Альтернативні, екологічно виправдані (відновлювані)  

джерела енергії.  

8. Фотосинтетичні процеси, розклад речовин та зміни в біосфері. Екологічні проблеми 

водозабезпечення людства 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Екологія 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Екологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Основні поняття та закони екології.  

2. Основні шкідливі речовини біосфери та їх вплив на людину і довкілля.  

3. Колообіг біогенних елементів.  

4. Радіація та радіоактивне забруднення.  

5. Урбоекологія. Проблеми і перспективи міських систем.  

6. Хіміко-технологічні системи очищення природних вод, промислових стоків і газових 

викидів.  

7. Альтернативні, екологічно виправдані (відновлювані)  

джерела енергії.  

8. Фотосинтетичні процеси, розклад речовин та зміни в біосфері. Екологічні проблеми 

водозабезпечення людства 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Туристичний потенціал України 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Туристичний потенціал України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Глобальні тенденції розвитку туризму.  

Тема 2. Місце України на світовому туристичному ринку.  

Тема 3. Класифікація туристичних ресурсів.  

Тема 4. Інформаційні джерела та методи обробки інформації. Результати оцінювання (форми, 

критерії).  

Тема 5. Характеристика природно-рекреаційних ресурсів.  

Тема 6. Кліматичні ресурси та умови.  

Тема 7. Бальнеологічні ресурси.  

Тема 8. Водні туристичні ресурси.  

Тема 9. Туристичні ресурси природно-заповідного фонду.  

Тема 10. Біотичні туристичні ресурси.  

Тема 11. Рельєф як туристичний ресурс.  

Тема 12. Характеристика культурно-історичних ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
 

 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Туристичний потенціал України 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Туристичний потенціал України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Глобальні тенденції розвитку туризму.  

Тема 2. Місце України на світовому туристичному ринку.  

Тема 3. Класифікація туристичних ресурсів.  

Тема 4. Інформаційні джерела та методи обробки інформації. Результати оцінювання (форми, 

критерії).  

Тема 5. Характеристика природно-рекреаційних ресурсів.  

Тема 6. Кліматичні ресурси та умови.  

Тема 7. Бальнеологічні ресурси.  

Тема 8. Водні туристичні ресурси.  

Тема 9. Туристичні ресурси природно-заповідного фонду.  

Тема 10. Біотичні туристичні ресурси.  

Тема 11. Рельєф як туристичний ресурс.  

Тема 12. Характеристика культурно-історичних ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ України 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ України  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач  Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Класифікація територій та об'єктів ПЗФ України.  

Тема 2. Правові основи об’єктів ПЗФ України.  

Тема 3. Особливості використання територій та об'єктів ПЗФ України.  

Тема 4. Турисько-рекреаційна складова кадастру територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду.  

Тема 5. Допустимі види рекреаційної діяльності у межах територій та об`єктів природно-

заповідного фонду.  

Тема 6. Рекреаційні потреби людини – основа діяльності на об’єктах ПЗФ.  

Тема 7. Екологічний та науковий туризм на територіях ПЗФ України.  

Тема 8. Рекреаційне природокористування на територіях ПЗФ України.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ України 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ України  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач  Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Класифікація територій та об'єктів ПЗФ України.  

Тема 2. Правові основи об’єктів ПЗФ України.  

Тема 3. Особливості використання територій та об'єктів ПЗФ України.  

Тема 4. Турисько-рекреаційна складова кадастру територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду.  

Тема 5. Допустимі види рекреаційної діяльності у межах територій та об`єктів природно-

заповідного фонду.  

Тема 6. Рекреаційні потреби людини – основа діяльності на об’єктах ПЗФ.  

Тема 7. Екологічний та науковий туризм на територіях ПЗФ України.  

Тема 8. Рекреаційне природокористування на територіях ПЗФ України.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація проведення туристичних походів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Організація проведення туристичних походів  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Вступ. Особливості підготовки туристського походу. Види походів.  

Тема 2. Правила організації та проведення туристських походів.  

Тема 3. Вибір і вивчення району подорожі. Розробка маршруту походу.  

Тема 4. Формування групи та розподіл обов'язків.  

Тема 5. Спорядження для походів. 

Тема 6. Кошторис походу. Випуск групи.  

Тема 7.  Організація руху та орієнтування в поході. 

Тема 8. Основи техніки туризму. Основи тактики походу.  

Тема 9.  Ведення польового щоденника.  

Тема 10. Туристичний бівак.  

Тема 11. Організація харчування туристів у поході.  

Тема 12. Медичне забезпечення походу. Гігієна туриста.  

Тема 13. Безпека в туристичних походах.  

Тема 14. Підсумки походу. 
 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація проведення туристичних походів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Організація проведення туристичних походів  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Вступ. Особливості підготовки туристського походу. Види походів.  

Тема 2. Правила організації та проведення туристських походів.  

Тема 3. Вибір і вивчення району подорожі. Розробка маршруту походу.  

Тема 4. Формування групи та розподіл обов'язків.  

Тема 5. Спорядження для походів. 

Тема 6. Кошторис походу. Випуск групи.  

Тема 7.  Організація руху та орієнтування в поході. 

Тема 8. Основи техніки туризму. Основи тактики походу.  

Тема 9.  Ведення польового щоденника.  

Тема 10. Туристичний бівак.  

Тема 11. Організація харчування туристів у поході.  

Тема 12. Медичне забезпечення походу. Гігієна туриста.  

Тема 13. Безпека в туристичних походах.  

Тема 14. Підсумки походу. 
 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Інноваційні моделі туристичного обслуговування 

іноземних туристів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань:  
Тема 1. Поняття та засоби інформації в туризмі.  

Тема 2. Інноваційні тенденції в туризмі.  

Тема 3. Організація послуг харчування для іноземних туристів.  

Тема 4. Організація послуг розміщення іноземних груп.  

Тема 5. Рекламні технології в просуванні туристичних послуг.  

Тема 6. Використання інформаційних технологій в екскурсійній діяльності.  

Тема 7. Іноземна мова, як вид інформації в туризмі.  

Тема 8. Віртуальні екскурсії − нова можливість Інтернет-технологій. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



 

Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління персоналом та тайм-менеджмент 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Управління персоналом та тайм-менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу.  

2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації.  

3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.  

4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.  

5.Кадрова служба в системі менеджменту персоналу.  

6. Кадрове діловодство в системі менеджменту персоналу.  

7. Професійний підбір персоналу.  

8. Управління робочим часом працівників.  

9. Час менеджера і принципи його ефективного використання.  

10. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту.  

11. Планування робочого часу. Прийняття рішень про пріоритети в тайм-менеджменті.  



12. Заходи проти нераціонального використання часу. Методи раціоналізації часу в діяльності 

менеджера. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління персоналом та тайм-менеджмент 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Управління персоналом та тайм-менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу.  

2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації.  

3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.  

4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.  

5.Кадрова служба в системі менеджменту персоналу.  

6. Кадрове діловодство в системі менеджменту персоналу.  

7. Професійний підбір персоналу.  

8. Управління робочим часом працівників.  

9. Час менеджера і принципи його ефективного використання.  

10. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту.  

11. Планування робочого часу. Прийняття рішень про пріоритети в тайм-менеджменті.  

12. Заходи проти нераціонального використання часу. Методи раціоналізації часу в діяльності 



менеджера. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Проектування та планування туристичних маршрутів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Проектування та планування туристичних маршрутів  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Поняття туристського маршруту, його місце та значення.  

Тема 2. Основні вимоги до планування туристських маршрутів.  

Тема 3. Сутність та класифікація спортивних туристських походів. Інші види активного 

відпочинку.  

Тема 4. Планування туристського маршруту. Етапи розробки туристських маршрутів.  

Тема 5. Методичне і картографічне забезпечення маршруту. Топографія та орієнтування на 

місцевості.  

Тема 6. Комплектування туристської групи. Кадрове забезпечення туристських походів.  

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення маршруту. Туристське спорядження.  

Тема 8. Організація харчування в туристському поході.  

Тема 9. Медичне забезпечення туристських подорожей.  

Тема 10. Особливості проведення туристських походів за видами.  

Тема 11. Безпека туристської подорожі.  

Тема 12. Режим та розпорядок похідного дня.  

Тема 13. Оформлення маршрутних документів. 



  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Проектування та планування туристичних маршрутів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Проектування та планування туристичних маршрутів  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Поняття туристського маршруту, його місце та значення.  

Тема 2. Основні вимоги до планування туристських маршрутів.  

Тема 3. Сутність та класифікація спортивних туристських походів. Інші види активного 

відпочинку.  

Тема 4. Планування туристського маршруту. Етапи розробки туристських маршрутів.  

Тема 5. Методичне і картографічне забезпечення маршруту. Топографія та орієнтування на 

місцевості.  

Тема 6. Комплектування туристської групи. Кадрове забезпечення туристських походів.  

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення маршруту. Туристське спорядження.  

Тема 8. Організація харчування в туристському поході.  

Тема 9. Медичне забезпечення туристських подорожей.  

Тема 10. Особливості проведення туристських походів за видами.  

Тема 11. Безпека туристської подорожі.  

Тема 12. Режим та розпорядок похідного дня.  

Тема 13. Оформлення маршрутних документів. 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове  

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курортологія 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Курортологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Курортологія: визначення, завдання, напрямки.  

Тема 2. Курортний комплекс і курортні ресурси України.  

Тема 3. Курорти – провідний сегмент індустрії туризму.  

Тема 4. Правове регулювання діяльності санаторно-курортних закладів.  

Тема 5. Основи санаторно-курортного оздоровлення. 



Тема 6. Методи санаторно-курортного лікування.  

Тема 7. Використання методів нетрадиційної медицини в курортній практиці.  

Тема 8. Фізкультурно-оздоровчі фактори та лікувальний масаж  

Тема 9. Характеристика кліматичних курортів України.  

Тема 10. Характеристика всесвітньовідомих курортів дальнього та ближнього зарубіжжя: 

Східної і Західної Європи, Ближнього Сходу, Америки, Африки та Океанії. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 

 
 

 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація санаторно-курортного обслуговування 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Організація санаторно-курортного обслуговування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Санаторно-курортні заклади: поняття, сутність і значення.  

2. Види та методи санаторно-курортного лікування.  

3. Порядок та правила забезпечення санаторно-курортного лікування в Україні.  

4. Особливості управління санаторно-курортними закладами.  

5. Нормативно-правове регулювання діяльності в санаторно-курортній галузі України.  

6. Оцінка курортно-рекреаційних ресурсів та потенціалу санаторних закладів.  



7. Економіка та ціноутворення у санаторно-курортних закладах.  

8. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів України. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 

 

 
 

 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Реабілітаційний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Реабілітаційний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Поняття реабілітаційного туризму як спеціальної корекційної технології.  

2. Форми реабілітаційного туризму.  

3. Терапія середовищем. Інтеграційний літній табір.  

4. Сучасний стан і перспективи розвитку реабілітаційного туризму в Україні.  

5. Географія реабілітаційного туризму у світі. 



 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Стратегія розвитку курортної справи 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Стратегія розвитку курортної справи 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Ковалевська І. М.  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Теоретико-методологічні засади курортної справи. Особливості впливу природно-ресурсних 

факторів на розвиток курортної справи.  

2. Принципи організації курортної справи.  

3. Характеристика рекреаційної сітки. Методи санаторно-курортного лікування.  

4. Географія курортів світу та України.  

5. Раціональне використання та збереження курортних ресурсів. Організація санаторно-

курортної справи.  



6. Санаторно-курортне господарство країн світу.  

7. Курортний комплекс України.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Стратегія розвитку курортної справи 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Стратегія розвитку курортної справи 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Ковалевська І. М.  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Теоретико-методологічні засади курортної справи. Особливості впливу природно-ресурсних 

факторів на розвиток курортної справи.  

2. Принципи організації курортної справи.  

3. Характеристика рекреаційної сітки. Методи санаторно-курортного лікування.  

4. Географія курортів світу та України.  

5. Раціональне використання та збереження курортних ресурсів. Організація санаторно-



курортної справи.  

6. Санаторно-курортне господарство країн світу.  

7. Курортний комплекс України.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Територіальний бренд менеджмент у туризмі 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Територіальний бренд менеджмент у туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Географія туризму». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Сутністно-змістовна основа управління адміністративно-територіальними одиницями.  

2. Бренд-менеджмент: специфіка на сучасному етапі. Сутність понять бренд та брендинг . 

Формування капіталу бренду і розвиток бренду в часі: управлінські рішення.  

3. Роль територіального бренду в розвитку регіонів та міст. Сутність понять «територіальний 

бренд», «бренд міста», «маркетинг територій». 

4. Особливості бренд-менеджменту адміністративно-територіальних одиниць.  

5. Структура територіального бренд-менеджменту.  

6. Інструменти та технології створення територіального бренду.  

7. Підходи щодо створення та розвитку територіального бренду.  

8. Стратегія управління територіальним брендом. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 



оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація послуг гостинності 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Організація послуг гостинності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  

Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  

Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  



Тема 9. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.  

Тема 10. Вступ до менеджменту гостинності. Загальні поняття, сутність, роль та принципи 

менеджменту в туристській індустрії. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація послуг гостинності 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Організація послуг гостинності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  

Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  

Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  

Тема 9. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.  



Тема 10. Вступ до менеджменту гостинності. Загальні поняття, сутність, роль та принципи 

менеджменту в туристській індустрії. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація послуг гостинності 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Організація послуг гостинності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  

Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  

Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  

Тема 9. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.  



Тема 10. Вступ до менеджменту гостинності. Загальні поняття, сутність, роль та принципи 

менеджменту в туристській індустрії. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія лідерства 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Психологія лідерства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09.Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Тема 1. Лідерство як соціально-психологічний феномен. 

Тема 2. Лідерство в організаціях. 

Тема 3. Лідерство і команда.  

Тема 4. Лідерство і саморозвиток. 

Тема 5. Стратегія і тактика публічного виступу лідера. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія лідерства 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Психологія лідерства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Тема 1. Лідерство як соціально-психологічний феномен. 

Тема 2. Лідерство в організаціях. 

Тема 3. Лідерство і команда.  

Тема 4. Лідерство і саморозвиток. 

Тема 5. Стратегія і тактика публічного виступу лідера. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Світова індустрія гостинності 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Світова індустрія гостинності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Науково-теоретичні основи організації індустрії гостинності.  

2. Історія туризму та гостинності.  

3. Особливості та класифікація споживачів. Якість послуг індустрії гостинності.  

4. Захист прав споживачів в індустрії гостинності.  

5. Засоби розміщення, їх типи та види.  

6. Особливості розвитку готельного господарства у світі.  

7. Місце ресторанного господарства в індустрії гостинності.  

8. Ресторанне господарство в економіці держави та регіону. Інновації в індустрії гостинності.  

 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Світова індустрія гостинності 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Світова індустрія гостинності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Науково-теоретичні основи організації індустрії гостинності.  

2. Історія туризму та гостинності.  

3. Особливості та класифікація споживачів. Якість послуг індустрії гостинності.  

4. Захист прав споживачів в індустрії гостинності.  

5. Засоби розміщення, їх типи та види.  

6. Особливості розвитку готельного господарства у світі.  

7. Місце ресторанного господарства в індустрії гостинності.  

8. Ресторанне господарство в економіці держави та регіону. Інновації в індустрії гостинності.  

 
 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління конфліктами 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Управління конфліктами 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Тема 1. Соціологія конфлікту. 

Тема 2. Сутність конфлікту та його структура. 

Тема 3. Види конфліктів та причини їх виникнення. 

Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення. 

Тема 5. Процес управління конфліктами. 

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами. 

Тема 7. Профілактика конфліктів в організації. 

Тема 8. Психологія особистості в конфлікті. 

Тема 9. Групові особливості виникнення конфліктів в організації. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Івент-туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Івент-туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство», «Організація 

екскурсійної діяльності». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Поняття та зміст event. Класифікація подій.  

2. Цілі та завдання подієвих заходів.  

3. Методологія дослідження виняткових подій.  

4. Технологія розробки програми заходу.  

5. Планування івент заходів.  

6. Склад та функції персоналу в організації заходів.  

7. Ризик-менеджмент виняткових заходів.  

8. Інструменти просування і продажів подієвих заходів.  

9. Ефективність управління заходами.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Івент-туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Івент-туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство», «Організація 

екскурсійної діяльності». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Поняття та зміст event. Класифікація подій.  

2. Цілі та завдання подієвих заходів.  

3. Методологія дослідження виняткових подій.  

4. Технологія розробки програми заходу.  

5. Планування івент заходів.  

6. Склад та функції персоналу в організації заходів.  

7. Ризик-менеджмент виняткових заходів.  

8. Інструменти просування і продажів подієвих заходів.  

9. Ефективність управління заходами.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Анімаційні програми в туризмі 

  

 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Анімаційні програми в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство», «Організація 

екскурсійної діяльності». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Типологія туристичної анімації.  

2. Соціально-психологічні особливості споживачів анімаційних послуг.  

3. Організація анімаційних послуг в засобах розміщення.  

4. Менеджмент готельної анімації.  

5. Комунікаційні механізми спілкування в управлінні анімаційною діяльністю.  

6. Основні етапи технологічного процесу створення анімаційної програми.  

7. Розважальна анімація. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Географія світового господарства  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Географія світового господарства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

  5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство», «Географія туризму», 

«Економічна теорія». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Осіпчук А.С. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1.  Становлення та тенденції розвитку світового господарства.  

Тема 2. Потенціал світової економіки та фактори виробництва.  

Тема 3. Територіальна та галузева структура світового господарства.  

Тема 4. Глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх вирішення.  

Тема 5. Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку.  

Тема 6. Природно-ресурсний потенціал світового господарства.  

Тема 7. Промисловість світу.  

Тема 8. Світове сільське господарство.  

Тема 9. Інфраструктура світового господарства.  

Тема 10. Національна економіка,  як   частина світового господарства. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 



Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Культурний, етнічний та гастрономічний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Культурний, етнічний та гастрономічний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Економічна теорія». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Теоретико-методологічні основи: предмет, метод і завдання курсу.  

2. Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів.  

3. Гастрономічний туризм: історія, теорія і сучасні практики.  

4. Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму Правобережного Полісся та світу.  

5. Прикладне гастрономічне досьє регіонів світу та зокрема Правобережне Полісся.  

6. Логіка виникнення та деякі соціокультурні характеристики становлення мережі 

гастрономічних турів національних ресторацій.  

7. Гастрономічна дистинація як комплексний концепт та ключовий елемент туристичної 

системи.  

8. Етнічне навантаження їжі як стійкої компоненти культури та каркасу у сфері 

гастрономічного туризму.  

9. Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного підходу з 

врахуванням специфіки туристського продукту. 
 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація та бізнес-планування гастрономічних турів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Організація та бізнес-планування гастрономічних 

турів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Економічна теорія». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Види планів. Методи та способи планування.  

2. Стратегія бізнес-планування. Основні етапи створення гастрономічних турів.  

3. Реклама гастрономічних турів.  

4. Ресурсний потенціал. 

5. Фінансова та цінова політика підприємств, які здійснюють організацію гастрономічних 

турів.  

6. Ризики та страхування туристичної діяльності, що пов’язана з організацією гастрономічних 

турів. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кулінарна етнологія 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Кулінарна етнологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Економічна теорія». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Особливості обслуговування іноземних туристів у готельно-ресторанних та туристичних 

комплексах.  

2. Характерні особливості Середземноморської кухні.  

3. Етнічні кухні Скандинавських країн.  

4. Особливості харчування та кулінарні пристрасті народів Північної Європи.  

5. Етнічні кухні Центральної Європи та Балканських країн.  

6. Національні кухні Японії та Китаю. 7. Особливості харчування народів Кореї і Монголії. 

Індійська кухні (Індія, Пакистан, Непал, Бангладеш).  

8. Особливості кулінарії та харчування народів Американського континенту.  

9. Особливості технології приготування їжі в країнах Центральної та Південної Америки.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Релігійний туризм та паломництво 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Релігійний туризм та паломництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Релігійний туризм як складова частина сучасної індустрії туризму.  

Тема 2. Науковий туризм релігійного світосприйняття.  

Тема 3. Релегійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості.  

Тема 4. Езотеричний туризм як розширення традиційного релігійного світосприйняття.  

Тема 5. Сакральний (священий) туризм – різновид релігійного туризму.  

Тема 6 Паломництво як соціокультурний феномен сучасного людства.  

Тема 7. Релігійний туризм і паломництво в християнстві.  

Тема 8. Релігійний туризм в ісламі.  

Тема 9. Релігійний туризм в буддизмі. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 



Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація паломницьких турів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Організація паломницьких турів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Поняття паломницького туризму. Визначення та різновиди релігійного туризму.  

2. Паломницький туризм. Види і особливості паломництва.  

3. Особливості паломницького туризму у християнстві.  

4. Особливості паломницького туризму в ісламі.  

5. Особливості паломницького туризму у буддизмі.  

6. Організації паломницьких турів у світі.  

7. Особливості організації релігійних турів в Україні. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Релігійний туризм в ЄС 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Релігійний туризм в ЄС 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Релігійний туризм: предмет, методи, основні поняття.  

2. Етапи розвитку релігійного туризму в ЄС.  

3. Особливості розвитку релігійного туризму в ЄС. Паломництво як форма релігійного 

туризму.  

4. Макрорегіони паломництва. Центри релігійного туризму в ЄС.  

5. Релігійний туризм у різних християнських конфесіях.  

6. Організація релігійних турів до країн ЄС. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Концепція розвитку культурно-пізнавального туризму 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Концепція розвитку культурно-пізнавального туризму 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Поняття про культурно-пізнавальний туризм.  

2. Культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення.  

3. Організація і проведення культурно-пізнавальних турів.  

4. Охорона і використання культурно-історичної спадщини.  

5. Міста як важливі центри культурно-пізнавального туризму.  

6. Основні об’єкти культурно-пізнавального туризму та їх підготовка до відвідування 

туристами.  

7. Програми розвитку культурного туризму в Україні.  

8. Світові тенденції розвитку культурного туризму. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 



оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку 

 

 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Культурно-пізнавальний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Культурно-пізнавальний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Поняття про культурно-пізнавальний туризм.  

2. Культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення.  

3. Організація і проведення культурно-пізнавальних турів.  

4. Охорона і використання культурно-історичної спадщини.  

5. Міста як важливі центри культурно-пізнавального туризму.  

6. Основні об’єкти культурно-пізнавального туризму та їх підготовка до відвідування 

туристами.  

7. Програми розвитку культурного туризму в Україні.  

8. Світові тенденції розвитку культурного туризму. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Культурно-пізнавальний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Культурно-пізнавальний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Поняття про культурно-пізнавальний туризм.  

2. Культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення.  

3. Організація і проведення культурно-пізнавальних турів.  

4. Охорона і використання культурно-історичної спадщини.  

5. Міста як важливі центри культурно-пізнавального туризму.  

6. Основні об’єкти культурно-пізнавального туризму та їх підготовка до відвідування 

туристами.  

7. Програми розвитку культурного туризму в Україні.  

8. Світові тенденції розвитку культурного туризму. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Сільський  туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Сільський  туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг . 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Основні поняття та концепції сільського туризму Тема 2. Сільський зелений туризм як 

вид економічної діяльності, форми організації відпочинку в селі.  

Тема 3. Міжнародна категоризація сервісу сільського туризму згідно з концепцією 

"Break&Breakfast".  

Тема 4. Досвід країн ЄС в організації сільського туризму  

Тема 5. Сучасний стан сільського туризму в Україні та регіоні.  

Тема 6. Організація сільського туризму.  

Тема 7. Основи організації гостинної садиби. Технологічні основи гостинності.  

Тема 8. Планування у сільському туризмі.  

Тема 9. Менеджмент сільського туризму.  

Тема 10. Маркетинг та інформаційні системи маркетингових комунікацій сільського туризму.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у 



формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Екологічний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Екологічний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг . 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Сутність екотуризму.  

2. Ресурси екотуризму.  

3. Безпека в екотуризмі.  

4. Природа як середовище екотуризму.  

5. Об’єкти природно-заповідного фонду.  

6. Національні природні й ландшафтні парки України.  

7. Кращі місця для екотуризму.  

8. Організації та проведення туристичних маршрутів.  

9. Екскурсійні маршрути, формування і проведення екотуру.  

10. Етика й безпека екологічних маршрутів, розміщення і харчування екотуристів.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку . 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Екологічний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Екологічний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг . 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Сутність екотуризму.  

2. Ресурси екотуризму.  

3. Безпека в екотуризмі.  

4. Природа як середовище екотуризму.  

5. Об’єкти природно-заповідного фонду.  

6. Національні природні й ландшафтні парки України.  

7. Кращі місця для екотуризму.  

8. Організації та проведення туристичних маршрутів.  

9. Екскурсійні маршрути, формування і проведення екотуру.  

10. Етика й безпека екологічних маршрутів, розміщення і харчування екотуристів.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Екологічний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Екологічний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг . 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Сутність екотуризму.  

2. Ресурси екотуризму.  

3. Безпека в екотуризмі.  

4. Природа як середовище екотуризму.  

5. Об’єкти природно-заповідного фонду.  

6. Національні природні й ландшафтні парки України.  

7. Кращі місця для екотуризму.  

8. Організації та проведення туристичних маршрутів.  

9. Екскурсійні маршрути, формування і проведення екотуру.  

10. Етика й безпека екологічних маршрутів, розміщення і харчування екотуристів.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Туристичні ресурси та об'єкти адаптивного туризму 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Туристичні ресурси та об'єкти адаптивного туризму 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Географія туризму», «Туризмознавство». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Предмет адаптивного туризму. Поняттєво-термінологічний апарат адаптивного туризму.  

2. Суспільно-географічні підходи до дослідження адаптивного туризму.  

3. Туристичні ресурси та об'єкти адаптивного туризму.  

4. Аналіз динаміки чисельності осіб з інвалідністю за регіонами України.  

5. Світовий досвід з питань організації адаптивного туризму.  

6. Перспективи і стратегічні пріоритети розвитку адаптивного туризму в Україні.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Потенціал та імідж туристичних регіонів світу 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Потенціал та імідж туристичних регіонів світу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Маркетинг туризму», «Туризмознавство». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Предмет і завдання курсу «Потенціал та імідж регіонального туризму».  

2. Значення формування привабливого іміджу території.  

3. Концептуальні засади іміджмейкингу та брендингу туристичної дестинації.  

4. Формування іміджу регіону як івентивної туристичної дестинації.  

5. Світовий досвід з формування іміджу регіонального туризму.  

6. Сучасні підходи до побудови структурної моделі іміджу регіону.  

7.Імідж регіону як фактор залучення іноземних і внутрішніх інвестицій  для розвитку 

туристичних дестинацій. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  
 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Створення та просування туристичного бренду ОТГ 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Створення та просування туристичного бренду ОТГ 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Маркетинг туризму», «Туризмознавство». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Предмет та завдання курсу «Створення та просування туристичного бренду ОТГ».  

2. Туризм як драйвер розвитку ОТГ.  

3. Шляхи розвитку туризму в ОТГ.  

4. Концептуальні засади іміджмейкингу та брендингу туристичної дестинації.  

5. Методи формування та просування туристичного бренду ОТГ.  

6. Світовий досвід з формування туристичного бренду ОТГ.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конфліктологія 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Конфліктологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни. 

Тема 2. Сутність конфлікту та його структура. 

Тема 3. Види конфліктів та причини їх виникнення. 

Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення. 

Тема 5. Процес управління конфліктами. 

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами. 

Тема 7. Профілактика конфліктів в організації. 

Тема 8. Психологія особистості в конфлікті. 

Тема 9. Групові особливості виникнення конфліктів в організації. 

Тема 10. Соціологія конфлікту. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Конфліктологія 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Конфліктологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни. 

Тема 2. Сутність конфлікту та його структура. 

Тема 3. Види конфліктів та причини їх виникнення. 

Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення. 

Тема 5. Процес управління конфліктами. 

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами. 

Тема 7. Профілактика конфліктів в організації. 

Тема 8. Психологія особистості в конфлікті. 

Тема 9. Групові особливості виникнення конфліктів в організації. 

Тема 10. Соціологія конфлікту. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Гастрономічний туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Гастрономічний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: «Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія туризму», «Маркетинг 

туризму». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Теоретико-методологічні основи: предмет, метод і завдання курсу.  

2. Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів.  

3. Гастрономічний туризм: історія, теорія і сучасні практики.  

4. Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму Правобережного Полісся та світу.  

5. Прикладне гастрономічне досьє регіонів світу та зокрема Правобережне Полісся.  

6. Логіка виникнення та деякі соціокультурні характеристики становлення мережі 

гастрономічних турів національних ресторацій.  

7. Гастрономічна дистинація як комплексний концепт та ключовий елемент туристичної 

системи.  

8. Етнічне навантаження їжі як стійкої компоненти культури та каркасу у сфері 

гастрономічного туризму.  



9. Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного  підходу з 

врахуванням специфіки туристського продукту. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Діловий туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Діловий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація туристичних подорожей», 

«Маркетинг туризму», «Туризмознавство». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Характеристика, сутність, роль і значення ділового туризму.  

2. Загальна характеристика і особливості політичних ділових заходів.  

3. Загальна характеристика і особливості наукових заходів в діловому туризмі.  

4. Загальна характеристика, особливості організації і проведення комерційних ділових заходів. 

5. Професійні ділові заходи. Інсентив-туризм.  

6. Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готельними і туристськими 

підприємствами.  

7. Конференц-зали і бізнес-центри: характеристики, вимоги, обладнання.  

8. Діловий етикет.  

9. Світовий досвід організації і просування ділового туризму. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Діловий туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Діловий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті;    

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація туристичних подорожей», 

«Маркетинг туризму», «Туризмознавство». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Характеристика, сутність, роль і значення ділового туризму.  

2. Загальна характеристика і особливості політичних ділових заходів.  

3. Загальна характеристика і особливості науковихзаходів в діловому туризмі.  

4. Загальна характеристика, особливості організації і проведення комерційних ділових заходів. 

5. Професійні ділові заходи. Інсентив-туризм.  

6. Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готельними і туристськими 

підприємствами.  

7. Конференц-зали і бізнес-центри: характеристики, вимоги, обладнання.  

8. Діловий етикет.  

9. Світовий досвід організації і просування ділового туризму. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Історія розвитку музеїв Житомирщини  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Історія розвитку музеїв Житомирщини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Історія та культура України», «Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, 

організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних 

послуг, а також світоглядних та суміжних наук;  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Пам’ятки історії культури Житомирщини з найдавніших часів до нашого часу.  

2. Зародження і розвиток музейної справи на Житомирщині.  

3. Історія розвитку музеїв Житомирщини у ХХ–ХХІ ст.  

4. Музейна мережа Житомира та області на сучасному етапі.  



5. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі Житомирської області.  

6. Організація екскурсійної справи у музеях Житомирської області.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Комунікаційний менеджмент  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Комунікаційний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Менеджмент туризму», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Сутність та поняття інформації та комунікацій в менеджменті.  

2. Канали, засоби та бар’єри комунікацій.  

3. Забезпечення ефективних комунікацій.  

4. Конфлікти, їх суть і природа. Комунікативні конфлікти та їх наслідки.  

5. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності в інформаційно-комунікативному процесі.  

6. Комунікаційний менеджмент і проблеми маніпулювання суспільною свідомістю.  

7. Ділові зустрічі та прийоми. Ділові наради.  

8. Основи ораторської майстерності.  

9. Експресивна поведінка в спілкуванні.  

10. Перспективи комунікаційного менеджменту в інформаційному суспільстві.  

 



Результати оцінювання (форми, критерії):  Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конгресово-виставковий туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Конгресово-виставковий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація туристичних подорожей», 

«Організація екскурсійної діяльності», «Маркетинг 

туризму», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів;  

РН07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі  

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Конгресово-виставковий туризм як інноваційний туристичний напрям.  

2. Виставкова діяльність, її суть та особливості.  

3. Класифікації виставкових заходів.  

4. Міжнародні туристичні виставки в світі та Україні.  



5. Всесвітні виставки: географія їх проведення та ключові особливості.  

6. Найвідоміші туристичні об’єкти ЕКСПО.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методологія туристичного супроводу  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Методологія туристичного супроводу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Організація туристичних подорожей», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Теоретичні основи здійснення туристичного супроводу.  

2. Фахівці туристичного супроводу. Методи роботи гіда-екскурсовода.  

3. Методичні основи в роботі гіда-перекладача.  

4. Спортивний інструктор. Провідник. Інші особи туристичного супроводу.  

5. Методологія забезпечення безпеки при туристичному супроводі.  

6. Організаційно-правові основи підприємництва в сфері надання послуг туристичного 

супроводу.  

7. Туристичний супровід у дитячому та молодіжному туризмі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 



студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний туризм   

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Міжнародний туризм   

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Міжнародний та регіональний ринок 

туристичних послуг», «Географія туризму», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Міжнародний туризм, як соціально-економічне явище.  

2. Географія туристичного попиту.  

3. Туристичні ресурси.  

4. Статистика міжнародного туризму.  

5. Основи економіки міжнародного туризму.  

6. Інформаційні технології в міжнародному туризмі.  

7. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі.  

8. Туристичний потенціал України, його використання в історичному аспекті та в майбутньому. 

9. Перспективи розвитку світового туризму та його міжнародне регулювання.  

10. Просування національного туристичного продукту на світовому ринку. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний туризм   

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Міжнародний туризм   

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Міжнародний та регіональний ринок 

туристичних послуг», «Географія туризму», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Міжнародний туризм, як соціально-економічне явище.  

2. Географія туристичного попиту.  

3. Туристичні ресурси.  

4. Статистика міжнародного туризму.  

5. Основи економіки міжнародного туризму.  

6. Інформаційні технології в міжнародному туризмі.  

7. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі.  

8. Туристичний потенціал України, його використання в історичному аспекті та в майбутньому. 

9. Перспективи розвитку світового туризму та його міжнародне регулювання.  

10. Просування національного туристичного продукту на світовому ринку. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародне регулювання туристичної діяльності  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Міжнародне регулювання туристичної діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості;  

РН21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Роль міжнародних організацій в регулюванні туристичної діяльності.  

2. Види, цілі і завдання міжнародних туристичних організацій.  

3. Міжнародні туристичні заходи.  

4. Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності.  

5. Міжнародні акти, які регулюють туристичну діяльність. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародне співробітництво України у сфері туризму  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Міжнародне співробітництво України у сфері туризму 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Стандартизація, сертифікація та 

ліцензування в туристичній діяльності», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості;  

РН21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Міжнародні договори України в галузі туризму.  

2. Участь України в міжнародних туристичних організаціях.  

3. Правова основа міжнародного співробітництва України в галузі туризму. Закон України 

"Про міжнародні договори України".  

4. Представництва України в галузі туризму за межами України.  

5. Особливості здійснення діяльності в Україні іноземними суб'єктами туристичної діяльності. 

6. Органи, уповноважені на здійснення контролю за діяльністю в галузі туризму.  



 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний релігійний туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Міжнародний релігійний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Міжнародний та регіональний ринок 

туристичних послуг», «Організація екскурсійної 

діяльності», «Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Тарасова В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Поняття та особливості розвитку міжнародного релігійного туризму.  

2. Класифікація і характеристика релігійних подорожей.  

3. Феномен релігійного туризму і паломництва в культурологічному вимірі.  

4. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного релігійного туризму.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародні організації в туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Міжнародні організації в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Міжнародний та регіональний ринок 

туристичних послуг», «Туризмознавство». Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Основні міжнародні туристичні організації. Всесвітня туристична організація: структура, 

роль та значення у формуванні міжнародних туристських обмінів.  

2. Роль міжнародних організацій в регулюванні й управлінні туристичною діяльністю.  

3. Міжнародна інтеграція в туризмі.  

4. Правовий статус міжнародних організацій у сфері безпеки туризму.  

5. Формування та роль транснаціональних корпорацій в туризмі.  

6. Регіональні туристичні організації, їх функції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Музеєзнавство  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Музеєзнавство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні,  наукові  цінності і досягнення  суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати 

різні види та  форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія та культура Україна», «Організація 

екскурсійної діяльності», «Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів;  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна);  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Музеєзнавство в системі суспільних наук.  

2. Генетична класифікація музеїв.  

3. Історія розвитку музейної справи в Україні.  

4. Напрями роботи музеїв.  

5. Виставково-експозиційна діяльність.  



6. Суть та завдання музейного менеджменту.  

7. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством.  

8. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі України.  

9. Перспективи інтеграції українських музеїв у регіональні, національні та міжнародні музейні 

організації.  

10. Організація екскурсійної справи у музеях.  

11. Законодавство України про охорону і використання пам’яток історії і культури.  

12. Історія музеїв Житомирщини. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ораторське мистецтво  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ораторське мистецтво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Викладач Мельничук Ігор Анатолійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Вступ. Теоретичні та історичні основи мистецтва красномовства.  

2. Основні види та жанри ораторського мистецтва.  

3. Підготовка тексту виступу. Архітектоніка промови.  

4. Підготовка до публічного виступу. Стратегія і тактика оратора.  

5. Оратор і аудиторія: мистецтво публічної взаємодії.  

6. Основи полемічного мистецтва. Аргументація.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ораторське мистецтво  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Ораторське мистецтво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Викладач Мельничук Ігор Анатолійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Вступ. Теоретичні та історичні основи мистецтва красномовства.  

2. Основні види та жанри ораторського мистецтва.  

3. Підготовка тексту виступу. Архітектоніка промови.  

4. Підготовка до публічного виступу. Стратегія і тактика оратора.  

5. Оратор і аудиторія: мистецтво публічної взаємодії.  

6. Основи полемічного мистецтва. Аргументація.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація дозвілля та анімаційних послуг 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Організація анімаційних послуг 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство», «Організація 

екскурсійної діяльності». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Анімація в туристській діяльності.  

Тема 2. Історія організації дозвілля.  

Тема 3. Особливості надання анімаційних послуг.  

Тема 4. Анімаційні програми в комплексі туристської анімації.  

Тема 5. Технологія створення анімаційних програм.  

Тема 6. Менеджмент готельної анімації.  

Тема 7. Організація діяльності анімаційної служби.  

Тема 8. Персонал служби анімації.  

Тема 9. Спортивна анімація.  

Тема 10. Дитяча анімація.  

Тема 11. Екскурсійна діяльність в анімацій туризму.  

Тема 12. Ігорний бізнес у готельній анімації. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 



Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Організація послуг гостинності та харчування в туризмі 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Організація послуг гостинності та харчування в 

туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  

Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  

Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  



Тема 9. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.  

Тема 10. Вступ до менеджменту гостинності. Загальні поняття, сутність, роль та принципи 

менеджменту в туристській індустрії. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Перекладацька практика  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Перекладацька практика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисципліни: «Ділова іноземна мова».  

Викладач  Хант Г. О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Мета та завдання перекладацької практики.  

2. Особливості оформлення перекладів різних типів текстів.  

3. Особливості перекладу офіційних документів.  

4. Особливості перекладу документів компанії, необхідних для туристичної діяльності.  

5. Формування навичок усних виступів англійською мовою. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Реклама та PR-технології в туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Реклама та PR-технології в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Маркетинг туризму», «Туризмознавство».  

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Сучасна реклама і PR-технології в туризмі: предмет, функції, цілі, завдання.  

2. Зв'язки з громадськістю та рекламні засоби в туризмі. Внутрішньофірмовий PR. Фірмовий 

стиль і його складові елементи.  

3. Технологія створення рекламних звернень. Основи розробки рекламних оголошень і текстів 

в PR. Рекламні дослідження: цілі рекламних досліджень споживачів туристичних послуг.  

4. Основні засоби і заходи PR у сфері туризму, їх підготовка та проведення.  

5. Розробка рекламної і PR-компанії в туризмі. 

6. Робота з цільовою аудиторією в туристичному бізнесі. Сфери застосування PR.  

7. Оцінка ефективності рекламної діяльності та зв'язків з громадськістю в туризмі. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Соціально-культурний туристичний сервіс  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Соціально-культурний туристичний сервіс 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Менеджмент туризму», «Маркетинг 

туризму», «Туризмознавство». Навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Введення в соціально-культурний сервіс.  

2. Манера спілкування і культура поведінки. 

3. Психологія сервісу.  

4. Послуга, її значення в житті суспільства.  

5. Сфери послуг.  

6. Національні особливості сервісного обслуговування.  

7. Релігійні особливості культури та сервісу. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії):  Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Створення та просування локального туристичного бренду  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Створення та просування локального туристичного 

бренду 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми. 

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт; аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території;  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Предмет та завдання курсу «Створення та просування локального туристичного бренду».  

2. Туризм як драйвер розвитку територіальної громади.  

3. Шляхи розвитку туризму в об’єднаних територіальних громадах.  

4. Концептуальні засади іміджмейкингу та брендингу туристичної дестинації.  

5. Методи формування та просування локального туристичного бренду.  

6. Світовий досвід з формування локального туристичного бренду.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 



Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інклюзивний туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Інклюзивний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Організація туристичних подорожей». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості;  

РН20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Інклюзивний туризм: поняття і завдання курсу.  

2. Розвиток інфраструктури інклюзивного туризму.  

3. Інклюзивний туризм в Україні і світі: сучасний стан і перспективи розвитку.  

4. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні.  

5. Проблеми створення «доступного середовища» для інклюзивних туристів в Україні .  

6. Інклюзивний туризм: класифікаційні та маркетингові аспекти. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Консалтинг в туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Консалтинг в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел.інкл 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері; 

РН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;  

РН21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1.Загальні положення про консалтинг в туризмі. Роль консалтингу в туризмі.  

2.Сучасний стан і перспективи консалтингу в туризмі в Україні і світі.  

3. Особливості розвитку управлінського консалтингу в сфері туризму.  

4. Ефективний консалтинг як фактор розвитку регіональної індустрії туризму .  

5. Управління ризиками при наданні консалтингових послуг в сфері туризму.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Управління гастрономічними дестинаціями  

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Управління гастрономічними дестинаціями 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми;  

 ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Менеджмент туризму», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Туристична дестинація як елемент системи туризму.  

2. Туристичні ресурси як формоутворюючий елемент гастрономічної дестинації.  

3. Сутність управлянні туристичними дестинаціями.  

4. Діяльність управління гастрономічними дестинаціями.  

5. Стратегічне планування розвитку гастрономічної дестинації.  

6. Кластерний підхід в управлінні гастрономічною дестинацією.  

7. Конкурентоспроможність гастрономічних дестинацій.  



8. Управління сталим розвитком гастрономічної дестинації. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

PR-менеджмент у туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни PR-менеджмент у туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Менеджментта маркетинг», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна);  

РН13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Зв’язки з громадськістю: поняття, суть, принципи.  

2. Історичний розвиток зв’язків з громадськістю.  

3. Створення іміджу в системі PR.  

4. PR технології в туризмі.  

5. PR у кризових ситуаціях.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Етногеографія  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Етногеографія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму»; «Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;  

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Етногеографія як галузь наукових знань.  

2. Концептуальні засади етногеографії.  

3. Расовий, національний та лінгвістичний склад населення світу.  

4. Релігійний склад населення світу.  

5. Етнічні конфлікти в сучасному світі.  

6. Сучасна етногеографічна картина Європи і Азії. Проблеми розвитку рекреаційно-

туристичної сфери.  

7. Сучасна етногеографічна картина Північної і Південної Америки. Проблеми розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери.  

8. Сучасна етногеографічна картина Африки, Австралії та Океанії. Проблеми розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери.  

9. Характерні і відмінні риси відпочинку різних етносів.  

10. Етногеографічна структура сучасної України. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Іноземна мова та переклад 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Іноземна мова та переклад 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисципліни: «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)». 

Викладач  Хант Г. О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Предмет перекладу ділового англійського мовлення. 

Тема 2. Особливості перекладу офіційного англійського мовлення. 

Тема 3. Граматичні розбіжності англійської та української мов як передумова труднощів 

перекладу. 

Тема 4. Загальна характеристика словникового складу ділового та офіційного 

англійського мовлення. 

Тема 5. Труднощі перекладу скорочень та абревіатур в англійській діловій мові.  

Тема 6. Значення слова та мотивація. 

Тема 7. Парадигматика та синтагматика англійської офіційної мови.  

Тема 8. Жанрово-стилістичні особливості перекладу ділового мовлення, сталі 

словосполучення. 

Тема 9. Способи перекладу офіційних англійських паперів. 

Тема 10. Порівняльний аналіз одиниць різних рівнів перекладу.  

Тема 11. Основні проблеми перекладу офіційного англійського мовлення. 

Тема 12. Комунікативні функції, форми мовленнєвих творів. 

Тема 13. Логіко-смислові схеми ділових текстів та їхні мовні особливості. 



Тема 14. Навчання ведення ділових усних та писемних переговорів.  

Тема 15. Організація ведення ділових переговорів. 

Тема 16. Мовний (лексика та граматика), мовленнєвий (блок формул мовленнєвого етикету) 

та соціокультурний матеріал для успішного закінчення переговорів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється 

у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інсентив туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Інсентив туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми; 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Географія туризму», «Організація 

туристських подорожей», «Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна);  

РН15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 

професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Загальна характеристика інсентив туризму.  

2. Особливості організації та розвитку інсентив туризму.  

3. Інсентив-туризм як приклад успішного менеджменту організацій.  

4. Інсентив-тури і інсентив-програми.  

5. Сучасні тенденції розвитку інсентив-туризму в Україні і світі.  

6. Загальні аспекти MICE-туризму і його організації. 

7.Інсентив-туризм як спосіб мотивації персоналу. 

 

    Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 



Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інтелектуальна власність  

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Інтелектуальна власність 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Викладач Якобчук Валентина Павлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності;  

РН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Введення до інтелектуальної власності.  

2. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг.  

3. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.  

4. Право інтелектуальної власності: об'єкти авторського права і суміжних прав.  

5. Розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності.  

6. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. Недобросовісна конкуренція.  

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності продукції.     

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 



Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Спортивно-оздоровчий туризм  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Спортивно-оздоровчий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії; 

  ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація екскурсійної діяльності», 

«Туристична топографія і знакування», «Організація 

туристських подорожей», «Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

навички міжособистісної взаємодії. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Введення в спортивно-оздоровчий туризм.  

2. Соціальне значення масового розвитку туризму.  

3. Базова географічна підготовка туриста.  

4. Соціально-психологічні основи організації спортивно-оздоровчого туризму.  

5. Організація руху в туристському поході.  

6. Організація побуту, харчування, постачання в туристському поході.  

7. Організація і методика проведення туристських змагань.  

8. Охорона здоров’я в туристському поході.  

9. Критичні ситуації в туристському поході та їх подолання. 



 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Страхування у туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Страхування у туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Організація туристських подорожей», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Дема Дмитро Іванович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра фінансів і кредиту 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;  

РН21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї  

професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Сутність, принципи і роль страхування у сфері туризму.  

2. Класифікація страхування.  

3. Страхування туристичних ризиків та їх оцінка.  

4. Ринок страхування у сфері туризму.  

5. Страхова компанія як суб’єкт міжнародного страхового ринку.  

6. Юридичні основи міжнародних страхових відносин.  

7. Особисте страхування туристів.  

8. Майнове страхування туристів і туристичних підприємств.  

9. Страхування відповідальності в туристичній діяльності.  

10. Співстрахування і перестрахування у сфері туризму.  

11. Доходи, витрати і прибуток страховика в туристичному 

бізнесі.  



12. Фінансова надійність страхових компаній в туристичному бізнесі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Транспортні системи в туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Транспортні системи в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Організація туристських подорожей», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Міжнародний транспорт, історія розвитку транспортної системи, світовий ринок 

транспортних послуг.  

2. Стан транспортної системи в Україні.  

3. Автомобільна транспортна система й обслуговування туристів автомобільним транспортом. 

4. Залізнична транспортна система, організація залізничних подорожей і перевезень туристів 

залізницею.  

5. Водна транспортна система й організація перевезень туристів водним транспортом.  

6. Повітряна транспортна система й обслуговування туристів повітряним транспортом.  

7. Особливості надання транспортних послуг і відповідальності в галузі туризму.  

8. Транснаціоналізація підприємств туристського ринку у сфері транспортного обслуговування.  

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Туристичний закордонний практикум  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Туристичний закордонний практикум 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Організація екскурсійної 

діяльності», «Менеджмент та маркетинг», 

«Організація туристських подорожей». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Нормативно-законодавча база міжнародної туристсько-рекреаційної діяльності. 

Тема 2. Ліцензування туристичної діяльності. 

Тема 3. Дозволи на здійснення туристичного супроводу. 

Тема 4. Ресурси, що забезпечують здійснення туристсько-рекреаційної діяльності у світі. 

Тема 5. Аналіз насиченості туристсько-рекреаційними ресурсами території дослідження та 

основні напрями можливої спеціалізації туристсько-рекреаційного господарства. 

Тема 6. Проектування туристських послуг. Схема розробки туристичного маршруту. 

Створення туру. 

Тема 7. Ціноутворення в туризмі. Структура ціни на турпродукт. 

Тема 8. Туристичні документи. Паспортно-візові формальності в туризмі. 



 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ціноутворення у туризмі  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ціноутворення у туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туроперейтинг», «Менеджмент та 

маркетинг». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Ткачук Василь Іванович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Ціноутворення в умовах ринкової економіки.  

2. Основні аспекти ціноутворення в туризмі.  

3. Методи встановлення цін на туристичний продукт.  

4. Ціноутворення і конкуренція в туристичній галузі.  

5. Визначення оптимального обсягу виробництва за різними рівнями цін.  

6. Розрахунок ціни на туристичний продукт за вихідними даними.  

7. Розрахунок загальної вартості туру за вихідними даними.  

8. Визначення рівноважної ціни в умовах конкуренції.  

9. Визначення еластичності попиту за ціною на туристичний продукт. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Туризм міських агломерацій 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Туризм міських агломерацій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туроперейтинг», «Менеджмент та 

маркетинг», «Туристичне країнознавство». 

Викладач Мельничук Ігор Анатолійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Урбанізація як світовий та національний процес.  

2. Міська культура та новий стиль життя.  

3. Міський туризм як напрям рекреаційної діяльності.  

4. Туристично-рекреаційний потенціал міст та міських агломерацій як основа для 

формування бренду міста.  

5. Специфіка формування туристичного продукту та функціонування ринку 

туристичних послуг міст та міських агломерацій.  

6. Регулювання туристичної діяльності в містах та міських агломераціях.  

7. Досвід організації туризму в туристичних столицях світу та великих міських 

агломераціях України. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Діловий етикет в туризмі 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Ділові етикет в туризмі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так  і письмово;  

 ЗК11.Здатність спілкуватися іноземною мовою 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Високий рівень володіння українською мовою. 

Викладач  Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН11. володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому 

для здійснення професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Становлення та розвиток ділового етикету. 

Тема 2. Національні особливості ділового етикету. 

Тема 3. Діловий етикет за умов стандартних ситуацій, що часто трапляються в туризмі. 

Тема 4. Особливості ділового етикету туристичного бізнесу у стандартних життєвих 

ситуаціях. 

Тема 5. Діловий етикет ситуацій дотичних до туристичного бізнесу . 

Тема 6. Концепція ведення переговорів при врегулюванні конфліктів у сфері ділових 

відносин. 

Тема 7. Вивчення методів проведення дискусії. 

Тема 8. Сучасні теорії міжособистісних стосунків. 

Тема 9. Психологія ділового спілкування. 

Тема 10. Підготовка та проведення ділових зустрічей.  

Тема 11. Основи ділового протоколу. 

Тема 12. Правове забезпечення ділового етикету в туристичному бізнесі. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Туристична логістика  

 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Туристична логістика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Організація туристських подорожей», 

«Туризмознавство». Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування 

туристів;  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Міжнародний транспорт, історія розвитку транспортної системи, світовий ринок 

транспортних послуг.  

2. Стан транспортної системи в Україні.  

3. Автомобільна транспортна система й обслуговування туристів автомобільним 

транспортом.  

4. Залізнична транспортна система, організація залізничних подорожей і перевезень 



туристів залізницею.  

5. Водна транспортна система й організація перевезень туристів водним транспортом.  

6. Повітряна транспортна система й обслуговування туристів повітряним транспортом. 

7. Особливості надання транспортних послуг і відповідальності в галузі туризму.  

8. Транснаціоналізація підприємств туристського ринку у сфері транспортного 

обслуговування.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Тактика, техніка та орієнтування на маршруті 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Тактика, техніка та орієнтування на маршруті 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Нестерчук І. К. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН22. професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Вступ. Особливості підготовки туристського походу. Види походів.  

Тема 2. Правила організації та проведення туристських походів.  

Тема 3. Вибір і вивчення району подорожі. Розробка маршруту походу.  

Тема 4. Формування групи та розподіл обов'язків.  

Тема 5.  Організація руху та орієнтування в поході. 

Тема 6. Основи техніки туризму. Основи тактики походу.  

Тема 7.  Ведення польового щоденника.  

Тема 8. Безпека в туристичних походах.  

Тема 9. Підсумки походу. 

 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Національні туристичні організації та організації управління дестинаціями  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Національні туристичні організації та організації 

управління дестинаціями 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Географія туризму», 

«Туристичне країнознавство».  

Викладач  Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Туристична дестинація як елемент системи туризму;  

2. Туристичні ресурси як формоутворюючий елемент туристичної дестинації;  

3. Національні туристичні організації. Сутність управлянні туристичними дестинаціями.  

4. Діяльність управління туристичними дестинаціями.  

5. Інтеграційні процеси в туристичних дестинаціях.  

6. Стратегічне планування розвитку туристичних дестинацій.  

7. Кластерний підхід в управлінні туристичними дестинаціями.  

8. Конкурентоспроможність туристичних дестинацій.  

9. Управління сталим розвитком туристичної дестинації.  

10. Управління маркетингом туристичних дестинацій.  

11. Бренд-менеджмент туристичної дестинації.  



12. Карт-система формування та просування турпродукту дестинації. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Рекреаційна діяльність об'єктів ПЗФ  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Інформаційні системи та технології в 

туризмі», «Туризмознавство», «Географія туризму». 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Викладач  Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Класифікація територій та об'єктів ПЗФ.  

Тема 2. Правові основи об’єктів ПЗФ.  

Тема 3. Особливості використання територій та об'єктів ПЗФ України.  

Тема 4. Турисько-рекреаційна складова кадастру територій та об'єктів природно-

заповідного фонду.  

Тема 5. Допустимі види рекреаційної діяльності у межах територій та об`єктів 

природно-заповідного фонду.  

Тема 6. Рекреаційні потреби людини – основа діяльності на об’єктах ПЗФ.  

Тема 7. Екологічний та науковий туризм на територіях ПЗФ України.  

Тема 8. Рекреаційне природокористування на територіях ПЗФ України. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Політологія 

  

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Політологія  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія та культура України». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.  

РН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Політологія як наукова теорія. 

Тема 2. Політична влада. 

Тема 3. Політична система суспільства.  

Тема 4. Держава і суспільство. 

Тема 5. Сутність та функціонування політичних партій. 

Тема 6. Політична еліта і політичне лідерство. 



Тема 7. Ідеологія та політика. 

Тема 8. Вибори та виборчі системи. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Подієвий туризм 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Подієвий туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК13. Здатність планувати та управляти часом 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство», «Організація 

екскурсійної діяльності». Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних 

послуг;  

РН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Поняття та зміст event. Класифікація подій.  

2. Цілі та завдання подієвих заходів.  

3. Методологія дослідження виняткових подій.  

4. Технологія розробки програми заходу.  

5. Планування івент заходів.  

6. Склад та функції персоналу в організації заходів.  

7. Ризик-менеджмент виняткових заходів.  

8. Інструменти просування і продажів подієвих заходів.  

9. Ефективність управління заходами.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Правове регулювання в туристичній діяльності 

  

 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Правове регулювання в туристичній діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія та культура України». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися.  

РН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Загальна характеристика курсу «Правове регулювання в туристичній 

діяльності». 

Тема 2. Джерела правового регулювання надання туристичних послуг.  

Тема 3. Поняття туристична послуга. 

Тема 4. Суб’єкти туристичних відносин. 

Тема 5. Договір про надання туристичних послуг. 



Тема 6. Відповідальність за договором про надання туристичних послуг. 

Тема 7. Договір на готельне розміщення та договір перевезення як складові елементи 

туристичної послуги. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Економічний аналіз турпідприємства 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Економічний аналіз турпідприємства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

 ЗК08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Менеджмент та маркетинг».  

Викладач  Шевчук Б. Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися.  

РН20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Туризм в економічній системі країни і світу. 

Тема 2. Підприємницька діяльність − основа туристичного бізнесу. 

Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом. 

Тема 4. Формування та реалізація туристичного продукту. 

Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу.  

Тема 6. Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів.  

Тема 7. Виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів.  

Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах. 

Тема 9. Джерела формування та напрями використання доходу туристичних 

підприємств. 

Тема 10. Система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств.  



Тема 11. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Послуги з організації харчування в готелях 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Послуги з організації харчування в готелях 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних 

послуг;  

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  



Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  

Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Послуги з організації харчування в готелях 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Послуги з організації харчування в готелях 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство», «Організація готельної справи», 

«Організація ресторанної справи». Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних 

послуг;  

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  



Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  

Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лідерство та ефективні комунікації 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Лідерство та ефективні комунікації 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії;  

 ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туроперейтинг», «Менеджмент туризму». 

Викладач  Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних 

послуг;  

РН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань; 

РН21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 1. Лідерство та 

лідери в сучасному суспільстві. 2. Типологія лідерства. 3. Лідерство та індивідуальне 

прийняття рішень. 4. Прийняття групових рішень. 5. Лідерство та ефективні 

комунікації. 6. Поняття команди, характерні ознаки ефективних команд. 7. Розподіл 

ролей в команді. 8. Життєвий цикл команди. 9. Мотивація та ефективне управління 

командою. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Організація послуг харчування  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни  Організація послуг харчування  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», 

«Туризмознавство».  

Викладач  Тищенко С. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та 

дотримання стандартів якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних 

послуг;  

РН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.  

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг. Організація надання основних і 

додаткових послуг.  

Тема 3. Поняття та особливості якості готельних послуг  

Тема 4. Процес контролю якості надання послуг: сутність і зміст основних етапів.  

Тема 5. Оцінка якості обслуговування.  

Тема 6. Поняття експертизи, мета, завдання, класифікація  

Тема 7. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг.  



Тема 8. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Туристично-рекреаційне районування України  

 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Туристично-рекреаційне районування України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство».  

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  

РН17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній 

сфері. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
1. Туристичне районування України.  

2. Карпатський туристично-рекреаційний район.  

3. Туристично-рекреаційний потенціал Волинського туристичного району.  

4. Туристично-рекреаційні ресурси Причорноморського і Приазовського туристичних 

районів.  

5. Туристично-рекреаційний потенціал Подільського туристичного району.  

6. Туристичні ресурси Слобожанського туристичного району.  

7. Туристично-рекреаційний потенціал Придніпровського туристичного району.  

8. Туристичні ресурси Донецького туристичного району.  

9. Туристично-рекреаційний потенціал Столичного туристичного району.  

 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 
 

  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Туристично-рекреаційне районування України  

 

 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

 

Назва дисципліни Туристично-рекреаційне районування України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 242 «Туризм» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Туризмознавство».  

Викладач Чернишова Т. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

 Кафедра туризму 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  

РН05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  

РН17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній 

сфері. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Туристичне районування України.  

2. Карпатський туристично-рекреаційний район.  

3. Туристично-рекреаційний потенціал Волинського туристичного району.  

4. Туристично-рекреаційні ресурси Причорноморського і Приазовського туристичних 

районів.  

5. Туристично-рекреаційний потенціал Подільського туристичного району.  

6. Туристичні ресурси Слобожанського туристичного району.  

7. Туристично-рекреаційний потенціал Придніпровського туристичного району.  

8. Туристичні ресурси Донецького туристичного району.  

9. Туристично-рекреаційний потенціал Столичного туристичного району.  



 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 


