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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

1 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування  

Професійна 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

 

Загальна кількість 

годин – 30 год. 

 

Семестр 

7  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних: – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 0,5 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

10 год.  

Практичні, семінарські 

10 год.  

 

–  

Самостійна робота 

10 год.  

Індивідуальні завдання 

– – 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості 

годин   

для денної форми навчання – 0,4 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з основними принципами побудови 

інформаційних систем в сфері туризму; набути практичних навичок економіко-

математичного моделювання при розв’язанні професійних задач; підвищення рівня 

технічної культури; розвиток аналітичного та алгоритмічного мислення; розвиток 

професійної культури. 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в туристичній індустрії» є вивчення теоретичних основ 

побудови сучасних інформаційних систем, навчити студентів сучасним методам 

впровадження інформаційних систем в сфері туризм. 

Предмет: система засобів автоматизації інформаційних процесів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

• основні принципи створення і впровадження інформаційних систем в 

туризмі; 

• основні методи розв’язку оптимізаційних задач та їх застосування в сфері 

туризму; 

• основні програмно-апаратні технології, що застосовуються в складі сучасних 

інформаційних систем туристичними фірмами; 

• методи використання інтернет-технологій в діяльності турфірми. 

вміти: 

• створювати ефективні системи електронного документообігу для 

туристичного підприємства; 

• створювати інфологічні моделі для туристичного бізнесу; 

• працювати з сучасними інформаційними системами, що використовуються в 

туризмі 

• створювати інтернет-ресурси туристичного спрямування. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Інформаційні процеси туристичного ринку. 

Тема 2. Інформаційні процеси в туристичній діяльності. 

Тема 3. Інформаційні системи суб’єктів туристичної діяльності. 

Тема 4. Інтернет-технології у сфері туризму. 

Тема 5. Глобальні дистриб’юторні системи бронювання послуг і технології їх 

використання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Тема 1. Інформаційні процеси туристичного 

ринку. 
6 2 2 2 

Тема 2. Інформаційні процеси в туристичній 

діяльності. 
6 2 2 2 

Тема 3. Інформаційні системи суб’єктів 

туристичної діяльності. 
6 2 2 2 

Тема 4. Інтернет-технології у сфері туризму. 6 2 2 2 

Тема 5. Глобальні дистриб’юторні системи 

бронювання послуг і технології їх 

використання. 

6 2 2 2 

Загальний обсяг навчального часу 30 10 10 10 
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5.Теми лекцій 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  1 Тема 1. Інформаційні процеси туристичного ринку. 

1. Особливості та функції туристичного ринку. 

2. Інформаційна взаємодія суб’єктів туристичного 

ринку. 

3. Безпека даних у туризмі. 

2 

2.  2 Тема 2. Інформаційні процеси в туристичній 

діяльності. 

1. Інформаційні процеси в туроператорському 

бізнесі. 

2. Інформаційні процеси в турагентському бізнесі. 

3. Інформаційно-довідкові технології в туризмі. 

2 

3.  5 Тема 3. Інформаційні системи суб’єктів 

туристичної діяльності. 

1. Інформаційні системи туроператорів та 

турагентів. 

2. Інформаційні системи резервування та 

бронювання послуг. 

3. Інтегровані інформаційні системи. 

2 

4.  8 Тема 4. Інтернет-технології у сфері туризму. 

1. Інтернет-технології резервування та бронювання 

послуг. 

2. Туристичні портали. 

3. Реклама та представницька діяльність. 

2 

5.  14 Тема 5. Глобальні дистриб’юторні системи 

бронювання послуг і технології їх 

використання. 

1. Характеристика глобальних  дистриб’юторних 

систем (ГДС). 

2. ГДС Galileo. 

3. ГДС Amadeus. 

2 

  Разом 10 
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6. Теми практичних занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  3 Тема 1. Інформаційні процеси туристичного ринку. 

Практичне заняття № 1. Організація роботи 

програмного комплексу Оверія-Туризм та формування 

довідників. 

2 

2.  6 Тема 2. Інформаційні процеси в туристичній 

діяльності. 

Практичне заняття № 2. Формування бази 

транспортних рейсів, готелів та додаткових послуг. 

2 

3.  9 Тема 3. Інформаційні системи суб’єктів туристичної 

діяльності. 

Практичне заняття № 3. Розрахунок турпакетів та 

формування спеціальних пропозицій. 

2 

4.  12 Тема 4. Інтернет-технології у сфері туризму. 

Практичне заняття № 4. Організація бронювання турів 

турагентом в системі туроператора. 

2 

5.  15 Тема 5. Глобальні дистриб’юторні системи бронювання 

послуг і технології їх використання. 

Практичне заняття № 5. Туристичні сервери та сайти 

бронювання послуг. 

2 

  Разом 10 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Інформаційні процеси туристичного ринку. 

Захист інформації в ІС туристичного ринку. 
2 

2.  Тема 2. Інформаційні процеси туристичного ринку. 

Планування виробництва туристичного продукту.. 
2 

3.  Тема 3. Інформаційні системи суб’єктів туристичної 

діяльності. 

Забезпечення документообігу між суб’єктами туристичної 

діяльності. 

2 

4.  Тема 4. Інтернет-технології у сфері туризму. 

Інструменти електронної комерції у сфері туризму. 
2 

5.  Тема 5. Глобальні дистриб’юторні системи бронювання послуг 

і технології їх використання. 

Перспективи розвитку глобальних дистриб’юторських систем 

бронювання послуг. 

2 

 Разом 10 
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9. Методи навчання 

▪ Словесні (пояснення, лекція, інструктаж). 

▪ Наочні (демонстрація мультимедійних презентацій). 

▪ Практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна за інструкційними 

картами) 

10. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, 

іспит, тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 

11. Методичне забезпечення 

▪ Тексти лекцій. 

▪ Завдання для практичних занять. 

▪ Інструкційні карти для виконання практичних занять. 

▪ Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до її виконання. 

▪ Тести для перевірки знань студентів. 

▪ Критерії оцінювання знань студентів. 

▪ Презентаційні матеріали. 

▪ Електронні посібники. 

11. Рекомендована література 

Базова:  

1. Скопень М.М., Сукач М.К., Будя О.П., Артеменко О.І., Хрущ Л.А. 

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному 

бізнесі: підручник / За ред. д.т.н., проф. М.К. Сукача та к.е.н., доц. 

М.М. Скопеня. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 764 с. 

2. Скопень М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі. – 

К.:Каравелла, 2010. – 215 с. 

Допоміжна 

1. Шалева  О.І.  Електронна  комерція:  Навчальний  посібник.  – К.:Центр 

учбової літератури, 2011. – 209 с. 

2. . Електронна комерція. Опорний конспект лекцій для студентів 

кооперативних технікумів і коледжів. Частина 1. Спеціальність: 5.03051001 

Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : Ільченко Л.А. – К. : НМЦ 

«Укоопосвіта», 2014. – 76 с. 

3. Електронна комерція. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних 

технікумів і коледжів. Частина 2. Спеціальність: 5.03051001 Товарознавство 

та комерційна діяльність / Уклад. : Ільченко Л.А. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 

2014. – 68 с.  



 9 

13. Інформаційні ресурси 

1. Інформаційний розділ Всесвітньої туристської організації (ВТО). – Режим 

доступу : http://www.worldtourism.org/  

2. https://www.flightradar24.com 

3. https://www.marinetraffic.com/ 

4. Система пошуку та бронювання турів – http://www.ittour.com.ua/ 

5. Бронювання турів онлайн – https://misto.travel/ 

6. https://maps.google.com/localguides 

7. http://overia-tourism.com/ 

 

http://www.worldtourism.org/
https://www.flightradar24.com/
http://www.ittour.com.ua/
https://maps.google.com/localguides
http://overia-tourism.com/

