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Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

  

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________________ 

 

 

Семестр  

Загальна кількість            

годин – 45 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,8 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,5 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

20 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 

Лабораторні 

− 

Самостійна робота 

15 год. 

Індивідуальні завдання 

− 

Вид контролю: залік 



1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  формування у студентів знань про  туристичну галузь як про вид діяльності 

та соціально-економічне явище, розуміння  специфіки функціонування суб'єктів 

туристичної діяльності та особливостей роботи менеджера туристичного підприємства. 

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни є: 

• знайомство із загальними вимогами до рівня підготовки фахівця з туризму на 

основі компетентного підходу, його знань, навичок та умінь;  

• визначення сфер майбутньої професійної діяльності;  

• встановлення зв'язків між теоретичними знаннями, отриманими під час вивчення 

дисциплін і практикою;  

• виховання професійних якостей особистості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати: 

• кваліфікаційну характеристику спеціаліста, 

• організацію навчального процесу в навчальному закладі; 

• правила внутрішнього розпорядку навчального закладу; 

• свої права та обов'язки; 

• роль менеджера з туризму – в сучасному часі. 

уміти: 

• працювати з нормативно правовою базою; 

• застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.    

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Система вищої кооперативної освіти в Україні. 

Тема 2. Відомості про навчальний заклад. 

Тема 3. Організація освітнього процесу в навчальному закладі. 

Тема 4. Права та обов'язки студентів. 

Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу у закладах 

вищої освіти. 

Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі туристичного обслуговування та 

вирішення питань міжнародної співпраці в галузі туризму. 

 

 

  



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Назва змістовних модулів і тем 
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Тема 1. Система вищої кооперативної освіти в 

Україні. 
2 2     

 

Тема 2. Відомості про навчальний заклад. 3 2     1 

Тема 3. Організація освітнього процесу в 

навчальному закладі. 
4 2     2 

Тема 4. Права та обов'язки студентів. 6 2 2    2 

Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення 

освітнього процесу закладах вищої освіти. 
12 6 2    4 

Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму. 

18 6 6    6 

Усього годин 45 20 10    15 

 

  



4. Теми лекційних занять 

 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Система вищої кооперативної освіти в Україні                                                                   

Тема лекції 1. Система вищої кооперативної 

освіти в Україні. 

План 

1. Особливості системи вищої освіти в Україні та її 

роль у підвищенні інтелектуального рівня суспільства, 

створенні матеріальних і духовних цінностей.  

2. Інфраструктура кооперативної освіти в Україні.  

3. Вимоги, що висуваються до фахівців на сучасному 

етапі: рівня їх освіченості, гармонійно розвинутої 

особистості, здатності до постійного оновлення знань, 

професійної стабільності та швидкої адаптації до змін і 

розвитку в галузях економіки держави. 

2 

2 2 Тема 2. Відомості про навчальний заклад  

Тема лекції 2. Відомості про навчальний заклад.  

План 

1. Загальні відомості про навчальний заклад: історична 

довідка.  

2. Матеріально-технічна база, система управління.  

3. Напрями підготовки фахівців, сфера майбутньої 

професійної діяльності випускників, зв'язки з 

випускниками минулих років. 

2 

3 3 Тема 3. Організація освітнього процесу в навчальному 

закладі  

Тема лекції 3. Організація освітнього процесу в 

навчальному закладі. 

План 

1. Нормативні документи, що регулюють організацію 

освітнього процесу.  

2. Зміст освіти, освітньо-професійної підготовки, 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, навчальних 

планів і навчальних програм.  

3.Зміст освітнього процесу в навчальних закладах. 

4.Форми організації освітнього процесу: денна і 

заочна. 

5. Види навчальних занять: лекції, лабораторні та 

практичні заняття, семінарські заняття, індивідуальні 

заняття і самостійна робота, консультації та курсові 

роботи.  

6. Контроль результатів навчання: поточний та 

підсумковий.  

2 

4 4 Тема 3. Організація освітнього процесу в навчальному 

закладі  

Тема лекції 4. Організація освітнього процесу в 

навчальному закладі. 

План  

1. Місце і роль окремих дисциплін у підготовці  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  

фахівців в туристичній галузі.  

2. Соціально-гуманітарні, загальнонаукові та  

спеціальні дисципліни. 

3. Роль комп'ютерної, економічної та управлінської 

підготовки  майбутніх фахівців у туристичній галузі. 

4. Технологічна і професійна практики, її роль у 

підготовці фахівців. 

 

5 5 Тема 4. Права та обов'язки студентів  

Тема лекції 5. Права та обов'язки студентів. 

План 

1. Правила внутрішнього розпорядку навчального 

закладу.  

2. Організація студентського самоврядування у 

навчальному закладі.  

3. Відповідальність студентів, види заохочення та 

дисциплінарні стягнення. 

4.3устрічі студентів із представниками адміністрації 

навчального закладу. 

2 

6 7 Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі  

Тема лекції 6. Інформаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу У вищому навчальному закладі. 

План 

1. Ознайомлення студентів з навчальним планом за 

спеціальністю.  

2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу. 

3. Організація роботи бібліотеки, характеристика її 

фондів, системи обслуговування студентів. 

4. Електронно-інформаційне забезпечення освітнього 

процесу. 

2 

7 9 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму 

Тема лекції 7. Роль і місце агента з туризму в 

системі туристичного обслуговування та 

вирішення питань міжнародної співпраці в галузі 

туризму. 

План 

1. Історія туризму, та економічне обґрунтування 

розвитку туризму в Україні. 

2. Характеристика діяльності туристичного агента. 

3. Роль тур оператора у вирішенні питань щодо 

діяльності туристичного бізнесу в умовах 

ринкової економіки. 

2 

8 10,11 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму 

Тема лекції 8,9. Роль і місце агента з туризму в 

4 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  системі туристичного обслуговування та 

вирішення питань міжнародної співпраці в галузі 

туризму. 

План 

1. Зустріч студентів із практичними працівниками-

турагентствами. 

 

9 12 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму 

Тема лекції 10. Роль і місце агента з туризму в 

системі туристичного обслуговування та 

вирішення питань міжнародної співпраці в галузі 

туризму. 

План 

1. Підсумкова дискусія «Круглий стіл». 

2. Анкетування студентів.  

3. Творча робота за фахом. 

2 

Разом   20 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 6 Тема 4. Права та обов'язки студентів.  

Тема практичного заняття 1. Права та обов'язки 

студентів відповідно до нормативних актів. 

2 

2 8 Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі.  

Тема практичного заняття 2. Організація роботи 

бібліотеки та бібліотечними фондами в навчальному 

закладі. 

2 

3 13 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму. 

Тема практичного заняття 3. Вивчити функціональні 

обов'язки агента з туризму.      

2 

4 14 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму                                      

Тема практичного заняття 4. Роль тур агента в 

сучасних умовах. 

2 

5 15 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі 

туристичного обслуговування та вирішення питань 

міжнародної співпраці в галузі туризму  

Тема практичного заняття 5. Оформлення звіту з 

практики. 

2 

Разом  10 

 



6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  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 Тема 2. Відомості про навчальний заклад. 

 Вивчити історичну довідку про навчальний заклад та 

матеріально-технічну базу. 

1 

2 Тема 3. Організація освітнього процесу в навчальному закладі 

           Вивчити Закони України про освіту. 

2 

3 Тема 4. Права та обов'язки студентів. 

 Вивчити права та обов'язки студентів відповідно до 

нормативних документів, норми і правила поведінки в 

навчальному закладі та студентському гуртожитку. 

2 

4 Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі.                              

Ознайомитися з правилами роботи бібліотеки та 

інформаційно-виставкових експозицій. Оформити особистий 

формуляр читача. 

4 

5 Тема 6. Роль і місце агента з туризму в системі туристичного 

обслуговування та вирішення питань міжнародної співпраці в 

галузі туризму. 

 Вивчити функціональні обов'язки агента з туризму, 

вміння, якими повинен володіти агент з туризму при вирішенні 

питань щодо співпраці в галузі туризму України. 

6 

Разом 15 

 

  



9. Індивідуальні завдання 

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Вступ до фаху»: 

1. Презентація на тему «Історія розвитку споживчої кооперації України». 

2. Теми рефератів: 

• «Самоврядування студента у закладах вищої освіти»; 

• «Відповідальність студента за невиконання навчального плану»; 

• «Сучасний студент». 

 
10. Методи навчання  

 

• словесні (пояснення, лекція, бесіда); 

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

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна). 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, письмовий контроль, тестування, самоконтроль, залік. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з їх виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Критерії оцінювання знань студентів. 

7. Презентаційні матеріали. 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Конституція України. 

2. Закони України (зі змінами і доповненнями): 

1.1.«Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ. 

1.2 «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. 

1.3. «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-ХШ. 

1.4. «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-ІV.  

1.5. «Про споживчу кооперацію» від 10.04.19922 № 2265-ХІІ. 

3. Указ Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

4. Збірник нормативних актів про вишу освіту, наукову діяльність, підготовку та 

атестацію наукових кадрів / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Гриф, 2003. 

5. Стандарт вищої освіти навчальних закладів Укркоопспілки. Варіативна частина 

освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста. Спеціальність:                        

242 Туризм. 

6. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 

7. ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах. 

8. Постанови Кабінету Міністрів України: 

8.1. «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступепеву 



освіту)», від 20.01.98 № 65. 

8.2. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 № 266. 

8.3. «Про затвердження національної рамки кваліфікацій» від 23.11.11. №1341. 

 

Допоміжна 

1. Вища освіта України і Болонський процес [Текст]: підручник / В.М. Телслим [та 

ін.|; Над. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Каф. суспіл. наук. – Київ: НУОУ 

ім. Івана Черняховського, 2015. 

 

 Інформаційні ресурси: 

1. xktek.edu.ua – сайт Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу 

2. osvita.org.ua – освітній портал 

 


