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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів   

– 3 

Вибіркова 

 

 
                          

Загальна кількість годин – 

90  

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3,9 

13 год. 2 год. 

Практичні/ семінарські заняття 

26 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

51 год. 84 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

2. Мета та завдання дисципліни   
Мета:  формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок 

щодо побудови сучасних інформаційних систем, їх раціонального використання, 

а також упровадження сучасних інформаційних технологій у практичну 

туристичну діяльність. 

Завдання: придбання і закріплення знань студентами в області використання 

інформаційних технологій і систем в туризмі, їх інформаційного та програмного 

забезпечення; вивчення універсальних та спеціалізованих пакетів програм, 

використання локальних і глобальних мереж, освоєння методик і технологій 

автоматизованого менеджменту и маркетингу, у тому числі виражених у 

міжнародних стандартах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 
л п/с лаб   сам. 

робота 
л п/с лаб.   сам. 

робота 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Інформаційні технології в туризмі на базі Microsoft 

Office 

Тема 1. Сутність 

та особливості 

використання 

інформаційних 

систем та 

технологій. 

Структура 

інформаційної 

системи 

4 1 1  2 9    9 

Тема 2. 

Забезпечуюча 

підсистема 

інформаційної 

системи. 

Технології 

використання 

операційної 

системи MS 

WINDOWS. 

Комп’ютерні 

інформаційні 

технології на базі 

текстового 

процесора MS 

WORD 

5 1 1  3 9  1  8 

Тема 3. 

Інформаційна база 

інформаційної 

системи. 

Комп’ютерні 

інформаційні 

технології на базі 

СУБД MS ACCESS 

11 2 4  5 9  1  8 

Тема 4. 

Функціональна 

підсистема 

14 2 5  7 9  1  8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

інформаційної 

системи. 

Комп’ютерні 

інформаційні 

технології на базі 

табличного 

процесора MS 

EXCEL 

Тема 5. 

Можливості 

створення 

інформаційної 

системи засобами 

MS Office. 

Підготовка 

електронних 

презентацій на 

базі пакета MS 

POWERPOINT 

11 1 2  8 9 1   8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 7 13  25 45 1 3  41 

Змістовий модуль 2. Мережні технології і інформаційні системі в туризмі 

Системи автоматизації управління туристичним бізнесом 

Тема 1. Інтернет 

технології в 

туризмі (методи і 

засоби). Засоби та 

сервіси мережі 

Інтернет 

14 2 4  8 15  1  14 

Тема 2. Сучасні 

системи 

автоматизації 

управління 

туристичним 

бізнесом. 

Структура і 

модулі 

інформаційних 

систем управління 

туристичним 

бізнесом та їх 

реалізація 

15 2 4  9 15  1  14 

Тема 3. 

Інформаційне та 

програмне 

16 2 5  9 15 1 1  13 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

забезпечення ІТ 

роботи з клієнтам. 

Автоматизовані 

системи 

бронювання і 

резервування в 

туризмі 

Разом за змістовим 

модулем 2 

45 6 13  26 45 1 3  41 

Усього годин  90 13 26  51 90 2 6  82 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
№ 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1 Сутність та особливості використання інформаційних 

систем та технологій. Структура інформаційної системи 

1 

2 Забезпечуюча підсистема інформаційної системи. 

Технології використання операційної системи MS 

WINDOWS. Комп’ютерні інформаційні технології на 

базі текстового процесора MS WORD 

1 

3 Інформаційна база інформаційної системи. Комп’ютерні 

інформаційні технології на базі СУБД MS ACCESS 

4 

4 Функціональна підсистема інформаційної системи. 

Комп’ютерні інформаційні технології на базі табличного 

процесора MS EXCEL 

5 

5 Можливості створення інформаційної системи засобами 

MS Office. Підготовка електронних презентацій на базі 

пакета MS POWER POINT 

2 

6 Аналіз інформаційних ресурсів Інтернет 4 

7 Сучасні інформаційні системи управління в туристської 

індустрії. САМО-ТурАгент  

4 

8 Аналіз систем бронювання готелів і квитків та систем 

страхування клієнтів 

5 

 
5.Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Робота з пошуковими системами Інтернет. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
 
 
 
 



5. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 Вид та тема занять  

Кількість 

годин  

самостійної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Інформаційні технології в туризмі на базі Microsoft Office 

Тема 1. Сутність 

та особливості 

використання 

інформаційних 

систем та 

технологій. 

Структура 

інформаційної 

системи 

2 Складання конспекту з 

використанням навчального 

посібника та джерел Internet, 

робота з пошуковими системами 

Інтернет. 

Рукопис 

Тема 2. 

Забезпечуюча 

підсистема 

інформаційної 

системи. 

Технології 

використання 

операційної 

системи MS 

WINDOWS. 

Комп’ютерні 

інформаційні 

технології на базі 

текстового 

процесора MS 

WORD 

3 Підготовка додаткового 

матеріалу до лекції відповідно до 

заданого плану; 

аналіз фактів, викладених у 

друкованих джерелах інформації, 

з метою підготовки відповідей на 

запитання, які було поставлено 

під час аудиторних навчальних 

занять. 

 

Електро

нний звіт 

Тема 3. 

Інформаційна база 

інформаційної 

системи. 

Комп’ютерні 

інформаційні 

технології на базі 

СУБД MS ACCESS 

5 Виконання домашніх робіт; 

виконання вправ; 

підготовка до захисту 

індивідуальних робіт.  

ІЗС 

Тема 4. 

Функціональна 

підсистема 

інформаційної 

системи. 

Комп’ютерні 

7 Виконання домашніх робіт; 

виконання вправ; 

підготовка до захисту 

індивідуальних робіт. 

ІЗС 



інформаційні 

технології на базі 

табличного 

процесора MS 

EXCEL 

Тема 5. 

Можливості 

створення 

інформаційної 

системи засобами 

MS Office. 

Підготовка 

електронних 

презентацій на базі 

пакета MS 

POWERPOINT 

8 Виконання домашніх робіт; 

виконання вправ; 

підготовка до захисту 

індивідуальних робіт. 

ІЗС 

Разом змістовий 

модуль 1 
25   

Змістовий модуль 2. Мережні технології і інформаційні системі в туризмі 

Системи автоматизації управління туристичним бізнесом 
Тема 1. 

Інтернет 

технології в 

туризмі (методи 

і засоби). Засоби 

та сервіси 

мережі 

Інтернет 

8 Підготовка додаткового 

матеріалу до лекції відповідно до 

заданого плану; 

робота з пошуковими системами 

Інтернет. 

Рукопис 

Тема 2. Сучасні 

системи 

автоматизації 

управління 

туристичним 

бізнесом. 

Структура і 

модулі 

інформаційних 

систем 

управління 

туристичним 

бізнесом та їх 

реалізація 

9 Виконання домашніх робіт; 

виконання вправ; 

підготовка до захисту 

індивідуальних робіт. 

ІЗС 

Тема 3. 

Інформаційне та 

програмне 

забезпечення ІТ 

9 Виконання домашніх робіт; 

виконання вправ; 

підготовка до захисту 

індивідуальних робіт. 

ІЗС 



роботи з 

клієнтам. 

Автоматизовані 

системи 

бронювання і 

резервування в 

туризмі 

Разом змістовий 

модуль 2 
26   

Разом 51   
 

 
 

6. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Здатність формування 

інформаційної струк-

тури підприємства та 

можливості використан-

ня автоматизованих 

інформаційних систем в 

сфері експлуатації і 

управління туристичним 

бізнесом 

 +           

2 Уміння спільно 

використовувати ресур-

си ПК за допомогою 

локальних та глобаль-

них комп'ютерних ме-

реж з використанням 

різних браузерів 

     +       

3. Уміння використову-

вати інтегровані автома-

тизовані інформаційні 

системи у туристичному 

бізнесі 

     +       

4. Уміння виконувати 

роботу у автоматизовані 

системи бронювання і 

резервування в туризмі 

     +       

5. Уміння формувати 

структуру і модулі 
     +       



інформаційних систем у 

туризмі та виконувати їх 

реалізацію 
6. Здатність приймати 

управлінські рішення в 

сфері туристичного біз-

несу на підставі інфор-

мації отриманої за 

допомогою автома-

тизованої інформаційної 

системи 

         +   

 
8. Форма навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка додаткового 

матеріалу до лекції, робота з пошуковими системами Інтернет, складання 

конспекту з використанням навчального посібника, виконання вправ, самостійно 

опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

Поточний контроль знань студентів здійснюється на підставі оцінювання: 

систематичності та активності по кожній темі програмного матеріалу 

дисципліни; зацікавленого, творчого виконання індивідуальних завдань і 

своєчасного їх захисту. Поточний контроль знань студентів здійснюється за 

допомогою тестів, опитувань по темам, захисту звітів про виконання 

індивідуальних робіт. Модульний контроль здійснюється із застосуванням 

тестів.  
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента  оцінюються на протязі семестру - 100 

балів. 

 
Оцінювання протягом семестру (100 балів – залік) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 5   5  10 

Тема 2 5   5  10 

Тема 3 5   5  10 

Тема 4 5   5  10 

Тема 5 5   5  10 

Разом змістовий 25   25  50 



модуль1 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 8   7  15 

Тема 2 8   8  16 

Тема 3 9   10  19 

Разом змістовий 

модуль 2 
25   25  50 

Разом 100 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма курсу. 

2. Конспект лекцій по темам курсу. 

3. Завдання для проведення практичних та самостійних робіт. 

4. Інформаційні системи і технології в туризмі: метод. вказ. і індивід. завд. 

для провед. лаб. і самост. робіт студ. факульт. рест.-готел. бізнесу (напр. 

підг. 6.020107 “Туризм”) ден. та заоч. форм навчання/ Ю.І. Ільєнко, 

Г.В. Шершньова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 144 с. 

5. С. О. Тернов Компютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. 

Посібник. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 302 с. 

6. Завдання індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання з 

дисципліни “Інформаційні системи та технології” // С.О. Тернов – Кривий 

Ріг: ДонНУЕТ, 2016. - 83с. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Інформаційні системи і технології в туризмі: навч. посіб. для студ. спец. 

6.140103 «Туризм» ден. та заоч. форм навчання/ О.В. Оліфіров, Ю.І. Ільєнко, 

Г.В. Шершньова.– Донецк: ДонНУЕТ, 2012. – 253 с. 

2. Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. - Видавництво: 

Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. 

3. Оліфіров О.В. Інформаційні системи і технології підприємства [Текст]: 

навчальний посібник для студентів екон. напрямку ден. і заоч. форм 

навчання/ О.В. Оліфіров, Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, каф. інформац. систем і 

технологій упр. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 312 с. 

4. Уокенбах Дж. Формулы в Microsoft Excel 2010. – «Диалектика»,2011.– 704с. 

5. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. М.: 

"Издательство ПРИОР", 1999. 144 с.  

6. Родигин Л.А. Интернет−технологии в туризме: Уч.. М.: Советский спорт, 

2006. 338 с.  

7. Куперштейн В.И. Современные информационные технологии в 

делопроизводстве и управлении. СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. 256 с.  

8. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. М.: 

Советский спорт, 2001. 208 с.  



9. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Информационные технологии управления в 

туризме: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. 104 с.  
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