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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
напряму підготовки 6.140103
“Туризм”
осінній
6
180
1
30
24
126
3,6
6

залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у студентів методичних навичок розробки програм
обслуговування туристів з урахуванням видів і типів рекреаційної діяльності,
видів туризму, урахуванням потреб туриста і його мотивація до придбання
туристичного продукту.
Завдання: вивчення та оволодіння професійними навичками щодо
принципів формування туристичного продукту та управління його
асортиментом; оволодіння навичками організації туристичних подорожей.
Предмет: механізм формування туристичного продукту та його
управління.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Основи туроперейтингу.
2. Організація роботи туроператора.
3. Правила формування програм перебування туристів.
4. Рецептивний туроперейтинг.
5. Ініціативний та консолідований туроперейтинг.
6. Якість обслуговування туристів.

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Туроперейтинг: сутність, мета, завдання та різновиди
24
4
4
16
Тема 1. Основи туроперейтингу
Тема
2.
Організація
роботи
24
4
4
16
туроператора
Тема 3. Технологія створення
28
6
4
18
программ перебування туристів
Разом за змістовим модулем 1
76
14
12
50
Змістовий модуль 2. Прикладний туроперейтинг
35
6
4
25
Тема 4. Рецептивний туроперейтинг
Тема 5. Ініціативний та консолі35
6
4
25
дований туроперейтинг
Тема 6. Якість обслуговування
34
4
4
26
туристів
Разом за змістовим модулем 2
104
16
12
76
Усього годин
180
30
24
126

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Разом

1.
2.
3.
4.

Вид та тема семінарського заняття
Сутність туроперейтингу
Функції, класифікація та види діяльності туроператорів
Організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи
підрозділів
Головні принципи взаємодії туроператорів і турагентів
Умови, принципи та етапи розробки туристичного продукту
Технології проектування туристичного продукту
Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу
Просування і реалізація турпродукту
Сутність ініціативного туроперейтингу
Особливості роботи туроператора з іноземними туристами
Документи необхідні для організації турпродукту
Управління якістю туристичного продукту

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

5. Індивідуальні завдання
Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
Розробка програми туру (за узгодженням з викладачем)

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
самостійної
роботи

Вид та тема
Зміст самостійної роботи
Засоби
семінарських
діагностики
занять
Змістовий модуль 1. Програмний туроперейтинг: сутність, мета, завдання та різновиди
Семінар запитань і
відповідей.
Сутність
туроперейтингу

Семінар –
розгорнута бесіда.
Функції,
класифікація та види
діяльності
туроператорів
Семінар запитань і
відповідей.
Організаційна
структура
туроператора:
взаємозв’язок
роботи підрозділів
Семінар –
розгорнута бесіда..
Головні принципи
взаємодії
туроператорів і
турагентів
Семінар запитань і
відповідей.
Умови, принципи та
етапи розробки
туристичного
продукту
Семінар –
розгорнута бесіда.
Технології
проектування
туристичного
продукту
Разом змістовий
модуль 1

8

8

8

8

9

9

50

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань:
середовище
функціонування
туроперейтингу, зовнішні та внутрішні
чинники розвитку туроператорів в Україні;
діяльність головних суб’єктів туристичного
ринку відновідно до діючого законодавства,
сучасні тенденції розвитку туроперейтингу.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних
питань:
класифікація
туроператорів,
види
діяльності
туроператорів.
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань :
типова
організаційна
структура
туроператора: взаємозв’язок роботи і
підрозділів;
2. Самотестування.
3.Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних
питань:
характеристика
туроператора та турагента; збутова мережу
туроператора та характеристику кожної
ланки.
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань: умови та принципи
розробки туру, види турпродукту
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних
питань:
технологія
проектування турпродукту, сегментування
туристичного ринку, складові вартості туру,
потрет споживача.
2. Самотестування.
3. Сформувати моделі
пакетів
турів
відповідно до різних мотивацій подорожей.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний диктант

Тестування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний диктант

Тестування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний диктант

Тестування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Кількість
годин
Зміст самостійної роботи
Засоби
самостійно
діагностики
ї роботи
Змістовий модуль 2. Особливості організації програмних турів

Вид та тема
занять

Семінар
запитань і
відповідей.
Поняття та
зміст
рецептивного
туроперейтингу
Семінар –
розгорнута
бесіда.
Просування і
реалізація
турпродукту
Семінар
запитань і
відповідей.
Сутність
ініціативного
туроперейтингу
Семінар –
розгорнута
бесіда.
Особливості
роботи
туроператора з
іноземними
туристами
Семінар
запитань і
відповідей.
Документи
необхідні для
організації
турпродукту
Семінар –
розгорнута
бесіда.
Управління
якістю
туристичного
продукту
Разом
змістовий
модуль 2
Разом

12

13

12

13

13

13

76

126

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань:
зміст роботи рецептивного туроператора, його
функції.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань:
форми співпраці з продуцентами турпослуг, каталог
рецептивного туроператора, методи позиціонування
туроператора.
2. Самотестування.
3. Розробити та презентувати перспективний тур для
активізації в’їзного туризму
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань:
стуність ініціативного туроперейтингу, його
особливості в Україіні.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних
питань:
бонусні
програми
туроператорів, місце фірм консолідаторів в туризмі
2. Самотестування.
3. Розробити та презентувати перспективний тур
виїзного туризму.

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань:
процес
документозабезпечення
організації
і
продажу турпродукту.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань:
механізми управління якістю тур продукту.
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний диктант

Тестування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний диктант

Тестування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування/
понятійний диктант

Тестування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

Поглиблені
знання
сутності
туроперейтингу,
організаційної
структури туроператора.
Знання головних принципів взаємодії
туроператорів і турагентів.
Поглиблені
знання
технології
проектування
туристичного
продукту, умов, принципів та
етапів розробки туру.
Поглиблені знання про формування
взаємовідносин
з
продуцентами
(підприємствамивиробниками) туристичних послуг.
Поглиблені знання про ініціативний
та консолідований туроперейтинг.
Здатність застосовувати нові форми
та методи обслуговування в туризмі.
Здатність
здійснювати
позиціонування
турів
та
туроператорів на ринку.
Здатність
формувати
каталог
пропозицій
рецептивного
туроператора
Здатність моделювати
програми
туристичного обслуговування за
різною метою подорожей, типом
клієнтури, наявних туристичних
атракцій
Володіти формами та методами
ефективного
спілкування
зі
споживачами туристського продукту
Здатність використовувати сучасні
технічні
засоби,
інформаційнокомунікаційнї технології, прикладне
програмне забезпечення туристичної
діяльності у професійній діяльності

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).

9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: впродовж семестру (100 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1.

3

Тема 2.

3

Тема 3.

3

Тема 4.

3

Тема 5.

6

Тема 6.
Разом за
змістовий
модуль 1

3
21

Тема 7.

3

Тема 8.

3

Тема 9.

3

Тема 10.

3

Тема 11.

3

Тема 12.

3

Разом за
змістовий
модуль 2
Усього

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Вид роботи/бали
Обговорення Індивідуальне
теоретичних
завдання
питань теми

ПМК

Змістовий модуль 1
2

5
4

7

2
2

6

Сума
балів

5
4

7

4

12

4

7

16

10

Змістовий модуль 2
2

53

5
4

7

2

5
4

7

3

6
4

7

18

7

12

10

47

39

13

28

20

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів

вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1.
2.
3.

4.

5.

Герасименко В.Г., Галасюк С.С. Організація надання туристичних послуг :
навчальний посібник. – Одеса : Атлант, 2014. – 242 с.
Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. /
Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 435 с.
Економіка туризму [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. С.
Камушков [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя ; Д. : АкцентПП,
2012. - 192 с.
Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Алексеєнко та ін.] ; за
заг.ред. д-ра екон. наук, проф. В. Я. Брича ; Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 447 с.
Ящишина І. В. Організація підприємницької діяльності в туризмі [Текст] :
навч.-метод. посіб. / Ящишина І. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, Екон. ф-т, Каф. туризму та екон. теорії. - Кам'янець-Подільський :
Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 117 с.

Допоміжна

6.

7.
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