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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів   

– 4 

Вибіркова 

 

 
                          

Загальна кількість годин –  

120 

Семестр 

ІІІ-й ІV-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 7 

26 год. 4 год. 

Практичні/ семінарські заняття 

13 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

81 год. 112 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета: формування знань та навичок в роботі з документацією у сфері 

туристичних послуг, інформаційного супроводу, рекламних комунікацій, 

навичок складання та оформлення документів, вирішення візових питань, 

налагодження роботи офісу туристичної фірми. 

Завдання: вивчення основних понять та суті документообігу, правил та 

принципів організації роботи офісу туристичної фірми, правил та стандартів 

оформлення документів, вироблення навичок ділового листування. 

 

3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  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. Загальні вимоги до оформлення та зберігання 

документів 

Тема 1. Мета та 

завдання курсу 

діловодство в 

9 4    5 7 2   5 



туристичній сфері 

Тема 2. 

Нормативна база 

діловодства в 

туристичній 

сфері. Правильне 

оформлення 

документу 

17 4 2  11 19  2  17 

Тема 3. 

Класифікація та 

призначення 

документів в 

туристичній сфері 

16 2 2  12 17    17 

Тема 4. 

Систематизація і 

зберігання 

документів 

16 2 2  12 17    17 

Разом за змістовим 

модулем 1 

58 12 6  40 60 2 2  56 

Змістовий модуль 2. Значення діловодства в роботі туристичного офісу  

Тема 5. 

Ліцензування 

туристичної 

діяльності та 

правила 

службового 

листування 

16 4 2  10 16 2   14 

Тема 6. 

Діловодство в 

відносинах 

трудовий колектив-

роботодавець 

16 4 2  10 16  2  14 

Тема 7. 

Діловодство в 

рекламній 

діяльності  

14 2 2  10 14    14 

Тема 8. 

Документальні 

формальності в 

туристичній 

діяльності 

15 4 1  11 14    14 

Разом за змістовим 

модулем 2 

62 13 7  41 60 2 2  56 

Усього годин  120 26 13  81 120 4 4  112 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Вид та тема заняття 

Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

Нормативна база діловодства в туристичній сфері. 

Правильне оформлення документу 

2 

2 Семінар запитання і відповіді 

Класифікація та призначення документів в туристичній сфері 

2 

3 Семінар – розгорнута бесіда 

Систематизація і зберігання документів 

2 

4 Семінар – дискусія 

Ліцензування туристичної діяльності та правила 

службового листування 

2 

5 Семінар запитання і відповіді 

Діловодство в відносинах трудовий колектив-роботодавець 

2 

6 Семінар – дискусія 

Діловодство в рекламній діяльності  

2 

7 Семінар – розгорнута бесіда 

Документальні формальності в туристичній діяльності 

1 

 
5.Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Формування опису справ віртуальної туристичної компанії, відділу. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид  та тема занять  

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги до оформлення та зберігання документів 

Тема 1. Мета та 

завдання курсу 

діловодство в 

туристичній сфері 

5 1. Опрацювання конспекту лекцій 

та рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: зв’язок 

діловодства з іншими навчальними 

дисциплінами; визначення та 

характер основних термінів 

діловодства; види, призначення та 

класифікація документів; докумен-

тування як засіб оформлення 

управлінських дій на різних етапах 

зародження і становлення 

державності. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування. 



Джерела [1, 2, 3, 6, 7]. 

2. Самотестування. 

Тема 2. Нормативна 

база діловодства в 

туристичній сфері. 

Правильне оформлення 

документу 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: характеристика 

основних законів та підзаконних 

актів у сфері туризму та 

документації; нормативно-методич-

на база, що регламентує 

організацію діловодства в Україні 

на сучасному етапі; державні 

стандарти України, їх значення. 
Джерела [1, 2, 3, 7]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного 

диктанту. 

Тестування,  

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Тема 3. Класифікація та 

призначення документів в 

туристичній сфері 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій 

та рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: оформлення 

документів (формат, поля, абзац, 

нумерація); текст документа, його 

взаємозумовлені логічні елементи; 

максимальний склад реквізитів, що 

використовуються при оформленні 

документів, їх розташування та 

правила оформлення; постійні та 

змінні реквізити; адресування 

документів, внутрішнє та зовнішнє 

погодження. 
Джерела [1, 2, 6, 7]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Тема 4. Систематизація 

і зберігання документів 
10 1. Опрацювання конспекту лекцій 

та рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: поняття про 

системи документації; основні 

групи документів системи та їх 

різновиди; номенклатура справ 

установи; поняття про формування 

справ у діловодстві. 
Джерела [1, 2, 3, 6, 7]. 
2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань виконання 

практичних завдань щодо ство-

рення номенклатури справ, 

систематизації документів, форму-

вання справи. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Разом змістовий модуль 

1 
40   

Змістовий модуль 2. Організація роботи туристичного офісу 
Тема 5. Ліцензування 

туристичної діяльності 

та правила службового 

листування 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій 

та рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: законодавча 

база ліцензування туристичної 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль



діяльності; оформлення реєстрової 

картки та заяви на отримання 

державної ліцензії; оформлення 

заяви на проведення сертифікації 

туристичних послуг; типові прави-

ла надання туристичних послуг. 
Джерела [1, 2, 6, 7]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Тема 6. Діловодство в 

відносинах трудовий 

колектив-роботодавець 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: нормативно-

методичні документи, що регла-

ментують організацію роботи з 

документами з особового складу; 

характеристика комплексу доку-

ментів з особового складу; 

характеристика трудового дого-

вору, контракту, трудової угоди; 

складання заяви, подання, 

автобіографії, резюме, характе-

ристики, особового листка з обліку 

кадрів. 
Джерела [1, 2, 3, 7]. 
2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного 

диктанту. 

Тестування,  

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Тема 7. Діловодство в 

рекламній діяльності  
10 1. Опрацювання конспекту лекцій 

та рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: правила скла-

дання повідомлень, оголошень та 

прес-релізів; основи теорії, практи-

ки та методів рекламної діяльності 

в Україні; рекламні комунікації; 

структура текстового матеріалу 

рекламних звернень, аргументація, 

рекламні гасла. 
Джерела [1, 2, 6, 7]. 
2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 

Тема 8. Документальні 

формальності в 

туристичній діяльності 

11 1. Опрацювання конспекту лекцій 

та рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: основи 

паспортних, візових формально-

стей, формальності митно-

тарифного регулювання, медичні 

формальності під час перетину 

кордону; порядок оформлення візи; 

процедури митного декларування. 

Правила оформлення документів на 

вивезення культурних цінностей. 
Джерела [1, 2, 3, 6]. 
2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань – 

виконання практичних завдань 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 



щодо правильного оформлення 

документів з подолання туристич-

них формальностей. 

Разом змістовий модуль 

2 

41   

Разом 81   
 

7. 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 7 8 

1. Засвоєння основних понять, суті та ролі 

діловодства в роботі туристичної фірми 
      +        

2. Здатність генерувати ідеї, які полегшать та 

систематизують певні аспекти діловодства 
+              

3. Набуття практичних навичок самостійної 

роботи з документами, паперами різного 

рівня, ведення ділового листування 

       +       

4. Уміння систематизувати документи, 

визначати їх рівні, орієнтуватися в потоці 

документообігу 

        +      

5. Здатність ефективно спілкуватися з 

колегами, представляти інформацію у 

зручний та зрозумілий спосіб усно і 

письмово, використовуючи відповідну 

лексику та термінологію рідною мовою чи 

іноземною 

    +          

6. Здатність налагодити роботу офісу            +   
7. Уміння вирішувати документальні 

формальності в туристичній діяльності 
  +            

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

 

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль, 

які виконуються у письмовій формі. 

 
 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюється у випадку проведення 

екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання протягом семестру (50 балів – екзамен) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індивідуаль

не завдання 
ПМК 

Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  1   2 

Тема 2 1  2   3 

Тема 3 1  4   5 

Тема 4 1 2 2 5  10 

Разом змістовий 

модуль1 
4 2 9 5 5 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 1  3   4 

Тема 2 1  3   4 

Тема 3 2  3   5 

Тема 4 2 2 2   6 

Разом змістовий 

модуль 2 
6 2 11  6 25 

Разом 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 (аналітичне 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 аналітичне 

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, висновки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті висновки 

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 «TestXPro» 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (аналітичне 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 аналітичне 

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, висновки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті висновки 



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. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Романуха О.М. Діловодство в туристичній сфері [Текст] : конспект лекцій / 

О.М. Романуха. – донНУЕТ, Кривий Ріг, 2016. – 120 с. 

2. Діловодство в туризмі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О. О. Васильєва, В. М. Зайцева ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : 

ЛІПС, 2012. - 141 с. 

3. Діловодство [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л.І. Скібіцька. - 2-ге 

вид. - Київ : Кондор, 2012. - 219 с.  

4. Панасюк К.А. Організація роботи офісу та діловодство в туристській 

діяльності метод. рек. для самост. роботи студ. ден. й заоч. форм навчання 

напр. підгот. «Туризм» / К.А. Панасюк М-во освіти і науки, молоді і спорту 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 

Каф. туризму. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 92 с. 

5. Панасюк К.А. Організація роботи офісу та діловодство в туристській 

діяльності: конспект лекцій для студ. ден. й заоч. форм навчання напр. 

підгот. «Туризм» / К.А. Панасюк М-во освіти і науки, молоді і спорту 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 



Каф. туризму. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 139 с. 

6. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для 

ділової людини [Текст] : [довідник] / уклад. Н.Г. Горголюк, 

І.А. Казімірова; ред. В. М. Бріцин. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Довіра, 

2010. - 687 с. 

7. Сучасне діловодство [Текст] / А. Н. Діденко. - 6-те вид., переробл. і допов. 

- К. : Либідь, 2010. - 480 с.  

8. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки [Текст] : навч. посіб. / 

Л. А. Тітенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 345 с. 

 

Допоміжна 
9. Вакуленко М. Національна стандартизація: використання віддієслівних 

іменників у нормативних документах / М. Вакуленко // Стандартизацiя, 

сертифiкацiя, якiсть. - 2010. - № 1. - С.28-32. 

10. Автоматизация документооборота // Управление качеством. - 2010 . - № 4 . - 

С.37 

11. Конфіденційне діловодство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Голубенко 

О. Л., Хорошко В. О., Петров О. С., Головань С. М. ; відп. ред. Хорошко 

В.О. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім.В.Даля, 

2010. - 178 с. 

12. Кадрове діловодство [Текст] : навч.-метод. комплекс / Г.В. Наливайко ; 

НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Каф. фундамент. та загальнофах. 

дисциплін. - К. : УМО НАПН України, 2010. - 28 с. 

13. Спеціальне діловодство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які 

навчаються за галуззю знань "Інформаційна безпека" / С. М. Головань [та 

ін.]. - Луганськ : Ноулідж, 2012. - 466 с. 

14. Електронне діловодство [Текст] : [монографія] / А.О. Мелащенко, 

О.С. Скарлат ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики 

ім. В.М. Глушкова. - К. : Наукова думка, 2013. - 138 с. 
 
Інформаційні ресурси 

15. Сайт паціональної бібліотеки [Електронній ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nibu.kiev.ua/ 

16. Сайт універсальна бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.gumer.info 

17. Сайт електронна бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  www. 

http://bibliotekar.ru 

 


