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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів на базі теоретичних знань певних умінь та навичок, 

застосування їх у практичній діяльності, удосконалення  і розвиток професійних навичок 

щодо організації господарської діяльності в туристському підприємстві, проведення 

туристично-екскурсійного обслуговування, ведення обліково-розрахункової документації та 

обслуговування туристів. 

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі дисципліни є: 

• вивчення сучасних методів і форм організації виробничої діяльності підприємства;  

• вивчення структури управління; 

• дослідження інформаційних систем управління, планування та організації 

транспортного обслуговування туристів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

• структуру управління підприємством; 

• технологію створення туристичного продукту; 

• особливості взаємовідносин туристської фірми з партнерами та постачальниками 

послуг; 

• порядок проектування турів та маршрутів; 

• технологію організації роботи менеджера тур фірми. 

уміти:  

• класифікувати туристичні послуги та види туризму за різними критеріями; 

• аналізувати чинники, що впливають на вибір туристів; 

• класифікувати організаційні структури управління; 

• аналізувати ефективність комп’ютерної системи бронювання; 

• розробляти новий туристичний маршрут. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Розділ. 1. Загальне ознайомлення з базою практики. 

Тема 1. Матеріально-технічна база туристського. 

Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Розділ 2. Організація обслуговування туристів. 

Тема 3. Організація надання основних і додаткових послуг. 

Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з класом обслуговування. 

Тема 5. Організація харчування туристів. 

Тема 6. Організація медичного обслуговування. 

Тема 7. Організація транспортного обслуговування. 

Тема 8. Організація екскурсійних, культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих 

заходів. 

Тема 9. Етика ділового спілкування. 

Розділ 3. Маркетингова діяльність. 

Тема 10. Інформаційно-рекламне забезпечення туристського підприємства. 

Тема 11. Вивчення ринку споживачів послуг підприємства та якості наданих послуг. 

Розділ 4. Особливості розробки, впровадження та реалізації туристичного продукту. 

Тема 12. Технологія створення нового туристичного продукту. 

Тема 13. Туристичні формальності. 

Тема 14. Організація виставкової діяльності туристичного підприємства. 

 

 

 

 



 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Розділ. 1. Загальне ознайомлення з базою практики 84  54    30 

Тема 1. Матеріально-технічна база туристського 

підприємства 
24  12    12 

Тема 2. Організація роботи та менеджмент 60  42    18 

Розділ 2. Організація обслуговування туристів 493  312    181 

Тема 3. Організація надання основних і додаткових послуг 66  42    24 

Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування 
72  60    12 

Тема 5. Організація харчування туристів 48  24    24 

Тема 6. Організація медичного обслуговування 48  24    24 

Тема 7. Організація транспортного обслуговування 103  66    37 

Тема 8. Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів 
96  48    48 

Тема 9. Етика ділового спілкування 60  48    12 

Розділ 3. Маркетингова діяльність 146  102    44 

Тема 10. Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства 
72  48    26 

Тема 11. Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг 
72  54    18 

Розділ 4. Особливості розробки, впровадження та реалізації 

туристичного продукту 
222 

 
162 

   
60 

Тема 12. Технологія створення нового туристичного 

продукту 
90  78    12 

Тема 13. Туристичні формальності 84  48    36 

Тема 14. Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 
48  36    12 

Усього годин 945  630    315 

 

 

  



 

 

4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

    

    

    

    

    

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Розділ. 1. Загальне ознайомлення з базою практики. 

Тема 1. Матеріально-технічна база туристського 

підприємства. 

Тема практичного заняття 1. Ознайомлення зі  спорудою 

туристського підприємства, видами приміщень та їх 

санітарним утриманням. 

6 

2 2 Тема 1. Матеріально-технічна база туристського 

підприємства. 

Тема практичного заняття 2. Ознайомлення з діяльністю 

туристського підприємства; місткістю підприємства; 

функціональним взаємозв’язком між приміщеннями. 

6 

3 3 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Тема практичного заняття 3. Ознайомлення  з 

законодавчою та нормативно-правовою базою 

функціонування туристичного підприємства; 

організаційною структурою підприємства. 

6 

4 4 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Тема практичного заняття 4. Ознайомлення  з 

організаційною структурою підприємства. 

6 

5 5 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Тема практичного заняття 5. Ознайомлення з основними 

функціями та діяльністю туристського підприємства; типом 

підприємства за формою власності; адміністративно-

управлінським апаратом; структурою туристського 

підприємства: служби (працівники, функції, керівництво), їх 

розташування, взаємозв’язок між ними. 

6 

6 6 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Тема практичного заняття 6. Ознайомлення з основними 

напрямки діяльності туристичного підприємства; формами 

організації поїздок: індивідуальний і груповий туризм. 

6 

7 7 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Тема практичного заняття 7. Ознайомлення з видами 

туризму (за цілями). 

6 

8 8,9 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

Тема практичного заняття 8,9. Ознайомлення з географією 

подорожей (країни, міста). 

12 

9 10 Розділ 2. Організація обслуговування туристів. 

Тема 3. Організація надання основних  і додаткових послуг. 

6 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Тема практичного заняття 10. Ознайомлення  з основними 

та додатковими послугами на підприємстві, їх видами і 

формами. 

 

10 11 Тема 3. Організація надання основних  і додаткових послуг. 

Тема практичного заняття 11. Ознайомлення  з системою 

обліку і контролю за якістю надання послуг. 

6 

11 12 Тема 3. Організація надання основних  і додаткових послуг. 

Тема практичного заняття 12. Ознайомлення  з 

технологією надання додаткових послуг персоналом 

підприємства. 

6 

12 13 Тема 3. Організація надання основних  і додаткових послуг. 

Тема практичного заняття 13. Ознайомлення  з 

технологією надання послуг орендаторами приміщень 

туристського підприємства. 

6 

13 14 Тема 3. Організація надання основних  і додаткових послуг. 

Тема практичного заняття 14. Ознайомлення  з  

взаємодією між підрозділами туристського підприємства з 

іншими підприємствами-постачальниками послуг, їх 

видами.  

6 

14 15,16 Тема 3. Організація надання основних  і додаткових послуг. 

Тема практичного заняття 15,16. Ознайомлення  з 

договірними відносинами туристського підприємства з 

іншими підприємствами-постачальниками. 

12 

15 17 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 17. Ознайомлення  з класами 

обслуговування клієнтів туристського підприємства. 

6 

16 18 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 18. Ознайомлення  з  

специфікою обслуговування туристів у залежності від 

характеру поїздки, їх соціального складу. 

6 

17 19,20 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 19,20. Ознайомлення  з 

особливостями обслуговування іноземних туристів. 

12 

18 21 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 21. Ознайомлення з вимогами 

до організації дитячих турів за різними класами 

обслуговування. 

6 

19 22 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 22. Ознайомлення з вимогами 

до організації молодіжних турів за різними класами 

обслуговування. 

6 

20 23 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування.  

Тема практичного заняття 23. Ознайомлення з 

обслуговуванням туристів у рекреаційному турі за  

6 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  економічним класом.  

21 24 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 24. Ознайомлення з 

обслуговуванням туристів у рекреаційному турі за класом 

«Люкс». 

6 

22 25 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 25. Ознайомлення з 

обслуговуванням туристів у рекреаційному турі за складом 

послуг. 

6 

23 26 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з 

класом обслуговування. 

Тема практичного заняття 26. Ознайомлення з 

обслуговуванням туристів у рекреаційному турі за умовами 

розміщення та рекреаційними умовами. 

6 

24 27 Тема 5. Організація харчування туристів. 

Тема практичного заняття 27. Ознайомлення  з основними 

принципами організації харчування; типами підприємств 

харчування. 

6 

25 28 Тема 5. Організація харчування туристів. 

Тема практичного заняття 28. Ознайомлення  з 

особливостями договірних відносин туристичної фірми з 

підприємствами харчування. 

6 

26 29 Тема 5. Організація харчування туристів. 

Тема практичного заняття 29. Ознайомлення з 

організацією обслуговування туристів підприємствами 

харчування.  

6 

27 30 Тема 5. Організація харчування туристів. 

Тема практичного заняття 30. Ознайомлення з 

організацією харчування туристів позазакладами 

ресторанного господарства. 

6 

28 31 Тема 6. Організація медичного обслуговування. 

Тема практичного заняття 31. Ознайомлення  з 

медичною допомогою на туристському підприємстві, її 

видами. 

6 

29 32 Тема 6. Організація медичного обслуговування. 

Тема практичного заняття 32. Ознайомлення  з 

договірними взаємовідносинами туристського підприємства 

з  медичними закладами. 

6 

30 33 Тема 6. Організація медичного обслуговування. 

Тема практичного заняття 33. Ознайомлення з 

організацією і технологією надання медичної допомоги на 

туристському підприємстві.  

6 

31 34 Тема 6. Організація медичного обслуговування. 

Тема практичного заняття 34. Ознайомлення з медичним 

страхуванням туристів. 

6 

32 35, 36 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 35,36. Ознайомлення  з 

особливостями організації транспортних подорожей  

12 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  туристичним підприємством.  

33 37 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 37. Ознайомлення  з 

найпопулярнішими видами транспортних подорожей.   

6 

34 38 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 38. Ознайомлення  з 

технологією бронювання. 

6 

35 39, 40 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 39,40. Ознайомлення  з 

технологією оформлення проїзних документів на різні види 

транспорту. 

12 

36 41 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 41. Ознайомлення  з 

правилами безпеки туристів на транспорті. 

6 

37 42 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 42. Ознайомлення  з 

видами страхування на транспорті та їх особливостями.  

порядком оформлення страховки;  діями застрахованого у 

разі настання страхового випадку на транспорті. 

6 

38 43 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 43. Ознайомлення  з 

порядком оформлення страховки.   

6 

39 44 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 44. Ознайомлення  з 

діями застрахованого у разі настання страхового випадку на 

транспорті. 

6 

40 45 Тема 7.  Організація транспортного обслуговування. 

Тема практичного заняття 45. Ознайомлення  з 

договірними взаємовідносинами туристичного 

підприємства із страховими компаніями. 

6 

41 46 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів. 

Тема практичного заняття 46. Ознайомлення  з 

екскурсійним обслуговуванням клієнтів туристського 

підприємства, його видами. 

6 

42 47 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів. 

Тема практичного заняття 47. Ознайомлення  з 

принципами розробки нової екскурсії.  

6 

43 48 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів. 

Тема практичного заняття 48. Ознайомлення з 

вимогами та технологією здійснення екскурсійного 

обслуговування туристів.   

6 

44 49 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів.  

Тема практичного заняття 49. Ознайомлення з 

технологічною документацією при розробці нової екскурсії. 

6 

45 50 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів. 

6 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Тема практичного заняття 50. Ознайомлення  з 

завданнями і формами проведення видовищного 

обслуговування. 

 

46 51 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів. 

Тема практичного заняття 51. Ознайомлення  з 

програмами екскурсійних заходів. 

6 

47 52 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів. 

Тема практичного заняття 52. Ознайомлення  з 

програмами культурно-видовищних заходів. 

6 

48 53 Тема 8.  Організація екскурсійних, культурно-видовищних і 

спортивно-оздоровчих заходів.  

Тема практичного заняття 53. Ознайомлення  з 

організацією спортивно-оздоровчого обслуговування. 

6 

49 54 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 54. Ознайомлення  з 

службовою та професійною етикою на підприємстві 

туристичного бізнесу. 

6 

50 55 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 55. Ознайомлення  з 

вимогами до зовнішнього вигляду фахівця з туристичного 

обслуговування. 

6 

51 56 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 56. Ознайомлення  з 

підготовкою та проведенням ділових заходів (нарад, бесід, 

переговорів); основними психологічними аспектами 

ділового спілкування. 

6 

52 57 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 57. Ознайомлення  з основними 

вимогами та правилами спілкування з клієнтами 

туристичної фірми. 

6 

53 58 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 58. Ознайомлення  з вимогами 

до ділових листів. 

6 

54 59 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 59. Ознайомлення  з  правилами 

та вимогами до ведення телефонних розмов. 

6 

55 60 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 60. Ознайомлення  з  

прийомами ділового спілкування.  

6 

56 61 Тема 9.  Етика ділового спілкування. 

Тема практичного заняття 61. Вирішенням конфліктних 

ситуацій у трудовому колективі.  

6 

57 62 Розділ 9. Маркетингова діяльність. 

Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства.  

Тема практичного заняття 62. Ознайомлення  з 

інформаційно-рекламною діяльністю на підприємстві, 

методами її організації;  видами і формами інформації та  

6 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
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Кількість 

годин 

  реклами.  

58 63 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 63. Ознайомлення  з 

організацією надання інформаційно-рекламних послуг. 

6 

59 64 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 64. Ознайомлення  з 

формами і методами просування послуг на ринку. 

6 

60 65 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 65. Ознайомлення  з основними 

засобами реклами; організацією надання інформаційно-

рекламних послуг. 

6 

61 66 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 66. Ознайомлення  з 

завданнями та функціями служб інформаційно-рекламних 

послуг. 

6 

62 67 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 67. Ознайомлення  з 

складовими іміджу та фірмового стилю туристичного 

підприємства. 

6 

63 68 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 68. Ознайомлення  з правилами 

оформлення офісу туристичної фірми. 

6 

64 69 Тема 10.  Інформаційно-рекламне забезпечення 

туристського підприємства. 

Тема практичного заняття 69. Ознайомлення  з 

характеристикою Web-сайту туристичного підприємства.  

6 

65 70, 71 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 70,71. Ознайомлення  з ринком 

збуту  послуг підприємства. 

12 

66 72 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 72. Ознайомлення  з 

споживачами послуг підприємства. 

6 

67 73 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 73. Ознайомлення  з місцем 

підприємства на сегменті туристського ринку. 

6 

68 74,75 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 74,75. Ознайомлення  з 

маркетинговим дослідженням ринку послуг підприємства, 

їх формами і видами. 

 

12 



 

 

№ 
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№ 

заняття 
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Кількість 

годин 

69 76 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 76.  Провести оцінку і аналіз 

потенційних споживачів. 

6 

70 77 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 77.  Провести оцінку 

споживачів якості послуг, що надаються підприємством. 

6 

71 78 Тема 11.  Вивчення ринку споживачів послуг підприємства 

та якості наданих послуг. 

Тема практичного заняття 78. Ознайомлення  з  макро- та 

мікросередовищем туристичного підприємства. 

6 

72 79 Розділ 4. Особливості розробки, впровадження та реалізації 

туристичного продукту 

Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 79. Ознайомлення  з основними 

етапами розробки нового туристичного продукту.   

6 

73 80,81 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 80,81. Провести дослідження 

ринку потенційного попиту.  

12 

74 82 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 82. Пошук партнерів-

постачальників товарів та послуг.  

6 

75 83, 84 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 83,84. Підготовка договорів про 

співробітництво з постачальниками турпослуг та 

реалізаторами турпродукту (турагентами і посередниками). 

12 

76 84 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 85. Ознайомитися з 

інформаційно-методичним забезпеченням туру: 

технологічною картою туристичної подорожі. 

6 

77 86 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 86. Ознайомитися з 

інформаційно-методичним забезпеченням туру: 

інформаційним листом до туристичної путівки. 

6 

78 87 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 87. Ознайомитися з 

інформаційно-методичним забезпеченням туру: програмами 

туру. 

6 

 

79 88 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 88. Ознайомитися з 

інформаційно-методичним забезпеченням туру:  

6 
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  калькуляцією маршруту.  

80 89 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 89. Ознайомлення з 

забезпеченням якості туристичних послуг.   

6 

81 90 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 90. Ознайомлення з 

співвідношенням якості послуг з ціною.  

6 

82 91 Тема 12.  Технологія створення нового туристичного 

продукту. 

Тема практичного заняття 91. Ознайомлення з фазами 

життєвого циклу туристичного продукту.  

6 

83 92 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 92. Ознайомлення з поняттям та 

змістом туристичних формальностей. 

6 

84 93, 94 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 93,94.  Ознайомлення з 

діяльністю туристичної фірми щодо оформлення візових 

формальностей. 

12 

85 95 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 95. Ознайомлення з митним 

декларуванням. 

6 

86 96 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 96. Ознайомлення з митним 

оформленням та митним контролем. 

6 

87 97 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 97. Ознайомлення з правилами 

перевезення вантажів через кордон. 

6 

88 98 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 98. Ознайомлення з валютними 

формальностями. 

6 

89 99 Тема 13.   Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 99. Ознайомлення з санітарно-

епідеміологічними правилами у міжнародних подорожах. 

6 

90 100 Тема 14.   Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 

Тема практичного заняття 100. Ознайомлення з  видами 

виставок. 

6 

91 101 Тема 14.   Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 

Тема практичного заняття 101. Ознайомлення з 

основними етапами участі у виставці туристичного 

підприємства. 

6 

92 102 Тема 14.   Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 

Тема практичного заняття 102. Ознайомлення з  

особливостями оформлення виставкового стенду. 

6 

93 103 Тема 14.   Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 

6 
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  Тема практичного заняття 103. Ознайомлення з  

підготовкою рекламного матеріалу для участі в туристичній 

виставці.  

 

94 104 Тема 14.   Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 

Тема практичного заняття 104.  Підбір кадрів для участі у 

виставковому заході. 

6 

95 105 Тема 14.   Організація виставкової діяльності туристичного 

підприємства. 

Тема практичного заняття 105. Ознайомлення з  

особливостями післявиставкової роботи. 

6 

Разом  630 

 

6. Теми лабораторних занять 
 

№ 
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№  
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  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

7. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Розділ. 1. Загальне ознайомлення з базою практики. 

Тема 1. Матеріально-технічна база туристського підприємства.   

1. Вивчити систему протипожежної безпеки на підприємстві.  

2. Схарактеризувати обладнання підприємства. 

12 

2 Тема 2. Організація роботи та менеджмент. 

1. Ознайомитися зі статутом підприємства. 

2. Визначити вимоги до функціонування підприємства сфери 

туризму. 

18 

3 Розділ 2. Організація обслуговування туристів. 

Тема 3. Організація надання основних і додаткових послуг. 

1. Дослідити ефективність надання основних і додаткових послуг. 

24 



 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

4 Тема 4. Організація обслуговування туристів згідно з класом 

обслуговування. 

1. Вивчити спеціальні та специфічні форми обслуговування. 

12 

5 Тема 5. Організація харчування туристів. 

1. Вивчити спеціальні форми обслуговування харчування.  

2.  Дослідити види і форми розрахунків за харчування. 

24 

6 Тема 6. Організація медичного обслуговування. 

1. Виписати адреси, назви та номери лікувальних закладів і аптек, 

що найближче знаходяться до підприємства.  

2. Ознайомитися з тарифами вартості лікування для іноземних 

громадян. 

24 

7 Тема 7. Організація транспортного обслуговування. 

1.Ознайомитися з договорами туристичної фірми та 

транспортних компаній. 

2. Дослідити тарифи на транспортне обслуговування. 

37 

8 Тема 8. Організація екскурсійних, культурно-видовищних і спортивно-

оздоровчих заходів. 

1. Схарактеризувати об’єкти екскурсійного обслуговування, 

стосунки з ними туристського підприємства. 

2. Схарактеризувати об’єкти культурно-видовищного 

обслуговування, стосунки з ними туристського підприємства. 

3. Схарактеризувати об’єкти спортивно-оздоровчого 

обслуговування, стосунки з ними туристського підприємства. 

48 

9 Тема 9. Етика ділового спілкування. 

1. Запропонувати шляхи підвищення професійної культури 

працівників сфери туристичного бізнесу. 

12 

10 Розділ 3. Маркетингова діяльність. 

Тема 10. Інформаційно-рекламне забезпечення туристського 

підприємства. 

1. Дослідити ефективність реклами підприємства. 

2. Ознайомитися з документами, що регламентують роботу 

служб інформаційно-рекламних послуг. 

26 

11 Тема 11. Вивчення ринку споживачів послуг підприємства та якості 

наданих послуг. 

1. Вивчити доцільність надання послуг з урахуванням потреб 

споживачів.  

2.Схарактеризувати конкурентів підприємства. 

18 

12 Розділ 4. Особливості розробки, впровадження та реалізації 

туристичного продукту. 
Тема 12. Технологія створення нового туристичного продукту. 

1.Запропонувати заходи щодо продовження цього циклу. 

12 

13 Тема 13. Туристичні формальності. 

1. Проаналізувати документацію на дотримання туристичних 

формальностей у сфері міжнародного туризму. 

2. Проаналізувати основні хвороби, фактори та регіони ризику 

для туристичної подорожі 

36 

14 Тема 14. Організація виставкової діяльності туристичного підприємства. 

1.Визначити роль туристичних виставок та салонів у 

туристичній діяльності 

12 

Разом  315 



 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Технологічна 

практика»: 

 

1. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в туризмі 

2. Сучасні інформаційні технології в туризмі. 

3. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища туристичної фірми. 

4. Методи розповсюдження та просування туристичного продукту. 

5. Туристичні виставки як форма просування туристичного продукту. 

6. Значення анімаційних програм в туризмі. 

7. Роль страхування в туристичній галузі.  

8. Правове забезпечення туристичних подорожей. 

9. Особливості організації спортивного туризму. 

10. Проблеми якості обслуговування в туризмі. 

11. Організація партнерських зв’язків у туристичній галузі. 

12. Застосування нерекламних методів просування туристичних продуктів. 

13. Організація екскурсійного обслуговування туристів. 

14. Формування стратегії розвитку туристичного підприємства. 

15. Проблеми формування іміджу в туризмі. 

16. Шляхи підвищення ефективності обслуговування туристів. 

17. Значення реклами для просування туристичного продукту та послуг. 

18. Аналіз сучасного стану надання туристичних послуг в Харківській області. 

19. Особливості організації міжнародних подорожей. 

 

10. Методи навчання 
 

• словесні (пояснення, інструктаж); 

• наочні (презентації в Power Point, демонстрація відеофільмів, мапи, ілюстрації); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, виконання розрахункових 

завдань). 

 

11. Методи контролю 
 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, залік, 

тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль.  

 

12. Методичне забезпечення  

 

1. Завдання для практичних занять. 

2. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 

9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронні посібники. 

 

 

 

 



 

 

13. Рекомендована література 
 

Базова 

 

1. Конституція України 

2. Господарський кодекс України. 

3. Митний кодекс України. 

4. Цивільний кодекс України. 

5. Закони України (зі змінами та доповненнями).  
5.1. «Про туризм» від 18.11.2003 р. № 1282-IV. 

5.2. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для 

перебування іноземців та осіб без громадянства на території України від 19.06.2014 р.                        

№ 1539-VII.   

5.3. «Про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності» від                  

25.05.1998 р. № 740. 

5.4. «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. 

5.5. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000                            

№  1745-ІІІ. 

5.6. «Про стандартизацію» від 01.12.2005 р. № 3161-IV. 

6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 № 1074 «Про 

Правила в'їзду Іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію». 

7.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 № 227 «Про 

запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 «Про 

затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або 

скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на 

території України». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 251 «Про затвердження 

Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки 

на тимчасове проживання». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 № 1074 «Про Правила 

в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного 

проїзду через її територію». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 № 227 «Про 

запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в 

Україну». 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 298-р 

«Про затвердження заходів щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого  

туризму». 

13. Наказ Держтурадміністрації від 24.09.2004 р. № 83 «Про затвердження 

Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу 

фахівцям туристичного супроводу» . 

14. Директива ЄС від 13.06.1990 № 90/314 «Про організовані туристичні 

подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне». 

15. Бабарицька В.К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навчальний посібник /                    

В.К. Бабарицька, А.Я. Короткова, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2007.  

16. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: навч. посібник /  

Р. І. Балашова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

17. Ведмідь Н.І. Основи рекламної діяльності в туризм: навчальний посібник. /                        

Н.І. Ведмідь. – К.: Київський національний  торгово-економічний університет, 2007. 

18. Виноградова О.В. Організація транспортного обслуговування туристів /                          

О.В. Виноградова – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 



 

 

19. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: 

навч. посібник / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. 

20. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей: Навчально-методичний 

посібник. – Івано-Франківськ, НАІР, 2014. 

21. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навчальний посібник /                          

Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 

22. Кифяк В.Ф. Організація туризму. К: Ліра-К, 2010.   

23. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навчальний посібник / М.П. Кляп,                 

Ф. Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011.  

24. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник / О.О. Любіцева. – 

К.: Альтерпрес, 2008. 

25. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник /                         

М.П. Мальська, І.Г. Пандак, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. 

26. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник /                                    

М.П. Мальська, В.В. Худо. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

27. Мандюк Н.Л., Мальська М.П. Основи маркетингу в туризмі:  підручник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016.  

28. Матвієнко А.Т. Технологія та організація туристичної діяльності: навч. посібник / 

А.Т. Матвієнко, В.Г. Цись /  – К.: Кондор-Видавництво. – 2015.  

29. Михайліченко Г.І. Організація туристичних подорожей / Г.І. Михайліченко. – К.: 

КНТЕУ, 2012. 

30. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: 

навчальний посібник / П.Р. Пуцентейло. – К.: Центр учбової літератури, 2007.  

31. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / Т.Г. Сокол; за ред.                      

В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2012. 

32. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навчальний посібник. /                      

Н.В. Чорненька.  – К.: Атіка, 2006.  

33. Шарапова А.О.  Ціни та ціноутворення  у туризмі: конспект лекцій  /                                

А.О. Шарапова. – К.: 2007.  

 

Допоміжна  

1. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі. Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 

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

Підручник. – К.: Знання, 2008. 

3. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. 

Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. www. tourism. gov.ua 

2. www.world-tourism.org 

3. www.travel.net 

4. www.rada.gov.ua 

5. www.mincult.kmu.gov.ua 

6. www.nau.kiev.ua 

7. www. tourism. gov.ua 

8. www.travel.com.ua 

9. www.utis.com.ua 

10. www.tour-spravka.kiev.ua 

11. www.visas.com.ua 

12. www.tourlib.columb.net 

14. www.tourlib.net 

 


