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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни
Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов’язкова  

Семестр 4

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 3

Лекції, годин 46

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 74

Тижневих годин для денної форми навчання: 12

аудиторних 5,5

самостійної роботи студента 6,5

Вид контролю екзамен
2. Мета та завдання дисципліни 

Мета - ознайомлення студентів з основними теоретичними і практичними положеннями 
організації туристичних подорожей в туристичній діяльності, показати роль туристичних 
формальностей та транспорту в туризмі, сформувати уявлення про організаційні та технологічні 
особливості здійснення туристичних подорожей різними видами транспорту з дотриманням 
різноманітних туристичних формальностей. 

Завдання - сформувати у студентів систему знань про особливості перетину державного 
кордону, організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей різними 
видами транспорту,   розробляти транспортні тури для різних видів транспорту та різних категорій 
туристів, розвивати у студентів уявлення про роль транспорту в наданні якісних туристичних 
послуг.



3. Структура дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього У тому числi

л п/с лаб
сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6

Модуль-1

Змістовий модуль: Туристичні формальності та їх різновиди

Тема 1. Види формальностей у 
міжнародному туризмі 2 2

Тема 2. Поліцейські формальності та 
формальності безпеки 8 2 2 4

Тема 3. Паспортні формальності 8 2 2 4

Тема 4. Митні формальності та валютний 
контроль 8 2 2 4

Тема 5. Медико-санітарні формальності 2 2

Разом за змістовим модулем 1 28 10 6 12

Модуль-2

Змістовий модуль: Візові формальності як домінантні в міжнародному туризмі

Тема 6. Організація транспортних послуг в 
туризмі 9 2 2 5

Тема 7. Візові вимоги для громадян України 10 4 2 4

Тема 8. Шенгенська угода та її особливості 8 2 2 4

Разом за змістовим модулем 2 27 8 6 13

Модуль-3

Змістовий модуль: Загальні положення транспортного обслуговування туристів та характеристика 
транспорту

Тема 9. Організація транспортних послуг в 
туризмі 11 4 2 5

Тема 10. Організація перевезення туристів 
повітряним транспортом. 20 6 4 10

Тема 11. Організація перевезення туристів 
залізничним транспортом 19 4 4 11

Тема 12. Організація перевезення туристів 
автомобільним транспортом 14 6 2 6

Тема 13. Організація перевезення туристів 
водним транспортом 19 4 4 11



Тема 14.  Автоматизовані системи сервісу і 
питання безпеки на транспорті 12 4 2 6

Разом за змістовим модулем 3 95 28 18 49

Усього годин 150 46 30 74

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ 
з/п Вид та тема заняття Кількість годин

1 Семінар – розгорнута бесіда.  
Аналіз факторів безпеки в туризмі 2

2

Семінар запитань і відповідей.  
Порівняльний аналіз паспортних та митних формальностей в різних 
країнах світу 2

3
Семінар – конференція з усними повідомленнями. 
Аналіз медико-санітарних формальностей у різних країнах світу 2

4 Семінар з захистом  індивідуальних презентацій. 
Аналіз вимог щодо в’їзду та виїзду туристів до України  та закордон 2

5 Ділова гра. 
Шенгенська віза та особливості її підготовки 2

6 Семінар з захистом рефератів 
Особливості отримання візи до однієї з екзотичних країн 2

7 Семінар - дискусія 
Порівняльний аналіз використання транспортних засобів в Україні 2

8
Семінар - круглий стіл 
Оцінка привабливості та характеристика транспортних засобів. 
Розгляд транспортної освоєності регіону України

4

9

Семінар запитань і відповідей. 
Характеристика авіаційного транспорту. Організація авіаційних 
подорожей та перевезень (вивчення проїзних документів 
авіакомпаній

2

10
Практична робота 
Особливості пошуку та бронювання авіаквитків 2

11

Кейс стаді 
Організація  залізничних подорожей та перевезень Перевізні 
документи залізничного транспорту. Оформлення та бронювання  
залізничних квитків. 

2

12
Семінар запитань і відповідей з  рішенням практичних задач. 
Організація морських,  річкових круїзних подорожей 2

13

Семінар запитань і відповідей з  рішенням практичних задач 
Складання транспортної документації туристичного автобусного 
туру 2

14
Практична робота. 
Порівняльна характеристика глобальних систем бронювання в 
туризмі.

2



5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка доповідей за обраною темою.
3. Підготовка презентацій за темами практичних робіт

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи туризмознавства

Тема 1. Аналіз 
факторів безпеки 
в туризмі

4

1. Опрацювання рекомендованої літератури для обговорення  
питань: права та обов’язки туристів,  претензійна робота в 
туризмі,  фактори ризику в туризмі та основні заходи щодо їх 
нівелювання, забезпечення безпеки при організації 
подорожей різними видами транспорту (залізничним, 
автомобільним, повітряним, водним) 
Джерела [ 5, 6, 7, 12 ; 8, 11, 12, 15, 17, 19, 23].  
Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Дискусія та 
опитування,за темою

Тема 2 
Порівняльний 
аналіз паспортних 
та митних 
формальностей в 
різних країнах 
світу

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальні особливості 
паспортних формальностей, закордонний паспорт як 
основний документ для виїзду за кордон, історія їх 
впровадження в різних країнах світу, типи закордонних 
паспортів: паспорт громадянина світу, паспорт почесного 
консула, паспорт Ватикану, паспорт Мальтійського ордена, 
специфіка отримання закордонного паспорту в Україні, 
біометричні паспорти, їх типи, документи, необхідні для 
оформлення паспорту для дорослих та дітей,  підстави для 
відмови у видачі паспорту, вимоги до фотографування для 
закордонного паспорту. 
Джерело [3, 9, 11?  15, 17, 20, 23]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до повідомлень.

Фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
тестовий контроль 

Тема 3. Аналіз 
медико-
санітарних 
формальностей у 
різних країнах 
світу

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  повідомлень:. медико-санітарні 
формальності як процедури, пов'язані з перевіркою 
дотримання особами, які перетинають кордон, вимог з 
вакцинації, щеплення та інших спеціальних вимог, основна 
нормативна документація Всесвітньої організації охорони 
здоров’я., особливо небезпечні інфекційні захворювання 
(чума, оспа, холера, жовта лихоманка, малярія) та їх 
поширення, загальні медико-санітарні правила до 
туристичних подорожей, загальні рекомендації ЮНВТО 
щодо організації медичної допомоги. 
Джерело [3, 9, 11, 15, 20, 27, 25]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації.

Проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень 

Разом змістовий 
модуль 1 12



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 2.

Змістовий модуль. Візові формальності як домінантні в міжнародному туризмі

Тема 4. Аналіз 
вимог щодо в’їзду 
та виїзду туристів 
до України  та 
закордон

5

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Закон України «Про 
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 
України», безвізові країни для українців, країни з отриманням 
віз в аеропорту, країни з отриманням електронної візи, країни 
для в’їзду з шенгенською візою, країни, поїздка в які, для 
мандрівників пов’язана з різного роду небезпеками, закриті 
країни, особливості оформлення віз до найрозвиненіших 
країн світу: США, Канади, Великобританії, КНР.  
Джерело [3, 9, 11, 15, 20, 27, 37, 38, 39]. 
2. Самотестування 
3. Презентація за обраною темою.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
обговорення 
презентацій

Тема 5. 
Шенгенська віза 
та особливості її 
підготовки

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:. договір «Про 
скасування паспортного митного контролю між країнами 
Європейського Союзу», історія укладання Шенгенської 
угоди, країни Шенгенської зони, типи шенгенських віз: 
аеропортова транзитна; транзитна наземним транспортом; 
гостьова, туристична, бізнес-віза тощо; національна, 
документи необхідні для отримання шенгенської візи, візові 
центри в Україні, візовий збір, звільнення від сплати візового 
збору, перспективи безвізового режиму з країнами 
шенгенської зони:  
Джерело [ 3, 9, 11, 15, 20, 27, 34, 35]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до захисту рефератів.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, захист 
презентацій

Тема 6. 
Особливості 
отримання візи до 
однієї з 
екзотичних країн 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  порядок оформлення 
страхового полісу, порядок відшкодування страхових сум на 
медичне лікування, страхування від нещасних випадків, інші 
види страхування в туризмі, договір на надання туристичних 
послуг, правила оформлення туристичних ваучерів, 
послідовність оформлення документів туристичних груп та 
індивідуальних туристів 
Джерело [3, 9, 11,  15. 20, 27]. 
2. Підсумковий модульний контроль.

Захист рефератів,  
завдань, модульний 
контроль

Разом змістовий 
модуль 2 13

Модуль 3.

Змістовний модуль. Загальні положення транспортного обслуговування туристів та характеристика транспорту

Тема 7 
Порівняльний 
аналіз 
використання 
транспортних 
засобів в Україні

5

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: історичні аспекти 
розвитку транспортних засобів, система транспортного 
забезпечення в туризмі, державне регулювання транспортних 
перевезень (правове забезпечення перевезення туристів 
повітряним, залізничним, водним та автомобільним 
транспортом).  
Джерело [3, 9, 11,  15. 20, 27]. 
2. Самотестування.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, перевірка 
зібраної інформації



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 8. Оцінка 
привабливості та 
характеристика 
транспортних 
засобів. Розгляд 
транспортної 
освоєності 
регіону України

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: міжнародні відносини 
України в сфері транспортних перевезень туристів, 
класифікація подорожей за вибором транспортних засобів, 
порівняльний аналіз видів транспорту, критерії вибору виду 
перевезення та ефективність різних видів транспорту, 
переваги та недоліки різних видів транспорту. 
Джерело [1, 2, 6, 11, 13, 36]. 
2. Самотестування. 
 3. Підготовка до понятійного диктанту 
4. Вирішування практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, перевірка 
зібраної інформації

Тема 9. 
Характеристика 
авіаційного 
транспорту. 
Організація 
авіаційних 
подорожей та 
перевезень 
(вивчення 
проїзних 
документів 
авіакомпаній

5

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: повітряний транспорт в 
індустрії туризму, правове забезпечення перевезень туристів 
повітряним транспортом, матеріально-технічна база 
повітряного транспорту, класифікація повітряного 
транспорту, типи авіарейсів, організація чартерних 
перевезень туристів, склад та види послуг при повітряному 
перевезенні туристів, основні вимоги та умови перевезення 
пасажирів і багажу повітряним транспортом, обслуговування 
окремих категорій пасажирів, бізнес-авіація, обслуговування 
при перевезенні дітей та немовлят, інвалідів та хворих. 
Джерело [2, 5, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 34, 41]. 
2.Самотестування.  
3.Вирішування практичних завдань                                     4. 
Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний диктант

Тема 10.  
Особливості 
пошуку та 
бронювання 
авіаквитків

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: авіаційні квитки: основні 
данні авіаквитків та вимоги щодо оформлення, бронювання та 
викуп авіаквитків, авіатарифи, знижки та пільги, системи 
бронювання авіаквитків, порівняльна характеристика 
основних аеропортів світу, види перевізників (назва 
авіакомпаній), технологія обслуговування туристів на 
міжнародних авіалініях, особливості взаємодії туроператорів 
з авіакомпаніями. 
Джерело [ 2, 5, 6, 9, 12, 2, 19, 22, 25, 28, 34, 41]. 
2. Самотестування. 
 3. Вирішування практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних завдань

Тема 11. 
Організація  
залізничних 
подорожей та 
перевезень 
Перевізні 
документи 
залізничного 
транспорту. 
Оформлення та 
бронювання  
залізничних 
квитків.

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: залізничний транспорт 
та його роль в туризмі, правове регулювання залізничних 
перевезень туристів, матеріально-технічна база залізничного 
транспорту, класифікація рухомого та нерухомого складу 
залізничного транспорту, організація перевезення туристів 
регулярними рейсовими потягами, спеціалізовані туристичні 
потяги, особливості обслуговування організованих груп 
туристів залізничним транспортом, залізничні перевезення 
внутрішнього і міжнародного сполучення, оформлення 
залізничних квитків, тарифи, пільги і збори, правила 
перевезення пасажирів та вантажу. 
Джерело [ 2, 5, 6, 7, 12,  19, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 40]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування ситуаційних завдань.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
ситуаційних завдань.

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: техніко-економічні 
особливості водного транспорту та його роль в 
обслуговуванні туристів,  правове регулювання перевезень 
туристів водним транспортом, матеріально-технічна база 
водного транспорту, класифікація туристичних водних 
засобів перевезення, організація туристичних подорожей 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 12. 
Організація 
морських,  
річкових круїзних 
подорожей

6

морським та річковим транспортом, особливості 
обслуговування морських і річкових подорожей, світова 
індустрія круїзів, класифікація засобів морських круїзних 
маршрутів, основні круїзні лінії, класифікація і світовий 
ринок річкових круїзів і подорожей, екскурсійні і 
прогулянкові рейси на річкових суднах, сучасний стан 
круїзного ринку світу і України, взаємодія туроператорів і 
судновласників в організації перевезень туристів, обов’язки і 
відповідальність перевізника, безпека і охорони життя при 
організації туру на морі. 
Джерело [5, 6, 7, 12, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 43]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування ситуаційних завдань.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних  завдань.

Тема 13.  
Складання 
транспортної 
документації 
туристичного 
автобусного туру

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: роль і місце 
автоперевезень в індустрії туризму, правове регулювання 
обслуговування туристів автомобільним транспортом, 
переваги та недоліки перевезення туристів автомобільним 
транспортом перед іншими видами транспорту, матеріально-
технічна база автомобільного транспорту та вимоги до його 
технічного стану, класифікація туристичних автобусів за 
видами і призначенням, особливості організації автобусних 
туристичних турів: регулярні автобусні лінії, спеціалізовані 
автобусні тури, перевезення великих груп туристів, специфіка 
організації транспортних подорожей на внутрішніх та 
міжнародних маршрутах, організація маршруту для туристів, 
які подорожують власним транспортом, оренда автомобілів, 
документальне забезпечення автобусних маршрутів і турів, 
організація страхування туристів та транспортного засобу, 
страхування «Зелена карта», відповідальність за перевезення. 
Джерело [2, 5, 6, 7, 19, 24, 25, 28, 30,36, 43]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування ситуаційних завдань 
4. Підготовка до модульного контролю.

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних завдань.

Тема 14. 
Порівняльна 
характеристика 
глобальних 
систем 
бронювання в 
туризмі.

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  основні системи 
комп'ютерного бронювання та їх вплив на розвиток туризму, 
комп'ютерні системи бронювання квитків та їх функції, 
порівняльна характеристика глобальних систем бронювання в 
туризмі, безпека повітряних перевезень туристів, безпека 
перевезень туристів залізничним і автомобільним 
транспортом, основні європейські вимоги безпеки при 
організації автобусного туризму, організація безпеки туристів 
на морських і річкових круїзах 
Джерело [2, 8, 10, 12. 17, 20, 21]. 
2. Самотестування. 
3. Модульний контроль

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, тестовий 
контроль.

Разом змістовий 
модуль 2 50

Разом 85

7. Результати навчання

1 Знання різновидів туристичних формальностей



2 Знання основних умов дотримання туристичних формальностей при перетині державного 
кордону

3 Знання загальних принципів, методів і прийомів організації подорожей з використанням 
різних видів транспорту

4 Уміти визначати умови дотримання певних формальностей при розробці туристичного 
продукту

5 Уміти давати рекомендації туристам щодо в’їзду-виїзду через кордон України

6
Уміти використовувати  інформацію про існуючі транспортні мережі визначати оптимальні 
види та проектувати оптимальні схеми переміщення туристів за допомогою різних видів 
транспорту

7 Уміти на підставі знань про існуючі транспортні схеми розробляти різні види транспортних 
подорожей з урахуванням потреб туристів

8 Уміти бронювати транспортні послуги й оформляти супровідну документацію, 
забезпечувати контроль в процесі екскурсійних транспортних подорожей туристів.

9 Уміти розробити туристичний маршрут
10 Уміти   створювати   туристичний тур та здійснити його калькуляцію
11 Володіти навичкамми просування туристичного туру

12 Володіти професіональними навичками обслуговування клієнтів під час туристичних 
подорожей

13 Володіти  навичками грамотного усного мовлення, здатністю до комунікацій у професійній 
діяльності 

14 Володіння основними методами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації в 
тому числі в глобальних комп'ютерних мережах (Інтернет)

15 Уміння аналізувати культурну ситуацію в масштабах локального та регіонального 
середовища

8. Форми навчання  

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

9. Методи оцінювання

Письмовий екзамен.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованності 
компетентностей студента оцінюються у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 
балів) та при проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 2



Тема 2 1 1 2

Тема 3 1 1 2

Разом 
змістовий 
модуль1

3 3 6

Змістовий модуль 2

Тема 4 1 1 2

Тема 5 1 1 2

Тема 6 1 1 3 3 8

Разом 
змістовий 
модуль2

3 3 3 3 12

Змістовий модуль 3

Тема 7 1 1 2

Тема 8 1 2 2 5

Тема 9 1 2 1 4

Тема 10 1 2 1 4

Тема 11 1 2 1 4

Тема 12 1 2 1 4

Тема 13 1 2 1 4

Тема 14 1 1 3 5

Разом 
змістовий 
модуль 3

8 12 9 3 32

Разом 14 12 15 3 6 50

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми TestXPro

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
       0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
       0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
       Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну 
кількість балів, отриманих за екзамен. 
      Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
      Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі інформації, 
яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних відповідей). Правильна 
відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  
      Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або 
сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 
      Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 10 балів) 



здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропозиції аргументовані, 
розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розрахунках або 
оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не менше ніж на 80%, 
якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи оформленні, прийняте 
рішення не аргументовано

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «MyTest»

 
     Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
     0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
     0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
     Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну 
кількість балів, отриманих за екзамен. 
     Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). Оцінювання 
тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі підрахунку кількості 
правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  
     Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або 
сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 
     Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 10 балів) 
здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не 
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами 

екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою 
шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»



80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Комплекти індивідуальних завдань.
2. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1 Азар В.Й., Поляк С.В. Транспорт и туризм. – М.: Профиздат, 1973.-156с. 

2 Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: Навчальний посібник / 
О.В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.

3 Бгатов А.П. Туристские формальности: учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования / А.П. Бгатов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 368 с.

4 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – СПб.: Герда, 2005. – 208с.

5 Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки.  – СПб.: Герда, 2001. – 
400 с. 

6 Бутко И.И. Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма: учебное пособие. М.:
ИКП «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2006. -336 с.

7 Герасименко В.Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. Навчальний
посібник / В.Г. Герасименко, А.В. Замкова. – Харків: Бурун Книга, 2011. – 112 с.

8 Кусков А.С., Понукалина О.В. Менеджмент транспортных услуг: Тризм Учебное пособие. 
– М.: Консульт, 2004, - 408 с. 

9 Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М.: Финансы и 
статистика, 2004. – 144 с.

10 Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

11 Туристские формальности: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Богатов, 
Т. В. Бойко,М. В. Зубрева. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 304 с

12 Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень. -  К.: Музична 
Україна, 2003. – 190 с.

13 Алисов И.В. Хорев Б.С. Економическая и социальная география мира. –М.: Гардарики, 
2000. – 704 с.



Допоміжна 

14 Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. – М. : 
Международ. Отношения, 1986. – 130 с.

15 Бейдик О.О. Cловник довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії - 
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