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2022 – 2023 навчальний рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")/ вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 1 

Лекції, годин 28 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,7 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Ціль – вивчення наукових основ туризмознавства, формування знань, умінь 

і навичок в галузі туризмознавства, вивчення функцій туризму та передумов 

здійснення туристичної діяльності. 

Завдання:опанування комплексу знань з основ туризмознавства; розкриття 

історичних особливостей та сучасного стану розвитку туризму в Україні та світі; 

ознайомлення з основними напрямами розвитку туризмознавства, основними 

категоріями, підходами, принципами, методами, формами, функціями туризму; 

дослідження впливу основних чинників розвитку та факторів ризику у туризму. 

Предмет:теоретичні засади туризму та їх практичне застосування у сфері 

туристичної діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Історичні передумови виникнення та розвитку туризм 
Тема 2. Класифікація видів та форм туризму 
Тема 3. Туристичні ресурси 
Тема 4. Основні туризмологічні концепції 
Тема 5. Туристична індустрія 
Тема 6. Безпека туристичної подорожі 
Тема 7. Державна політика та державне регулювання в галузі туризму 
Тема 8. Організація туристичної діяльності 

 



Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

прагнення до збереження навколишнього середовища; 

здатність планувати та управляти часом; 

здатність працювати в команді та автономно; 

 фахових програмних компетентностей: 

знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної 

діяльності; 

здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний 

інформаційний матеріал; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів; 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 

туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів 

ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук; 

знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ; 

управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері; 

адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях; 

професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування та розвитку туризму 

Тема 1. Історичні передумови 

виникнення та розвитку туризм 
14 2 2 - 10 

Тема 2. Класифікація видів та форм 

туризму 
16 2 2 - 12 

Тема 3. Туристичні ресурси 20 4 4 - 12 



Тема 4. Основні туризмологічні 

концепції 
20 4 4 - 12 

Разом за змістовим модулем 1 70 12 12 - 46 

Змістовий модуль 2. Туризм як вид господарської діяльності 

Тема 5. Туристична індустрія 20 4 4  12 

Тема 6. Безпека туристичної подорожі 20 4 4  12 

Тема 7. Державна політика та державне 

регулювання в галузі туризму 
20 4 4 - 12 

Тема 8. Організація туристичної 

діяльності 
20 4 4 - 12 

Разом за змістовим модулем 2 80 16 16 - 48 

Усього годин  150 28 28 - 94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№з/п Вид та  тема семінарського заняття Кількість годин 

1 
Семінар – запитань і відповідей 

Історія розвитку туризму 
2 

2 
Семінар з виконанням практичних задач 

Туризм: види та форми 
2 

3 
Семінар з виконанням практичних задач 

Туристично-рекреаційні ресурси України 
2 

4 
Семінар – запитань і відповідей 

Туристично-рекреаційні ресурси світу 
2 

5 
Семінар з виконанням практичних задач 

Моделі туризмології 
2 

6 
Семінар – запитань і відповідей 

Концепції туризмології 
2 

7 
Семінар з виконанням практичних задач 

Сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії України 
2 

8 
Семінар – запитань і відповідей 

Сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії Світу 
2 

9 

Семінар з виконанням практичних задач 

Безпека в галузі туризму: сутність та обов’язки суб’єктів 

туристичної діяльності   

2 

10 
Семінар – запитань і відповідей 

Розташування країн світу на TheTravelRiskMap 
2 

11 
Семінар з виконанням практичних задач 

Шляхи реалізації та цілі державного регулювання в галузі туризму 
2 

12 
Семінар – запитань і відповідей 

Інституційне забезпечення розвитку ринку туристичних послуг 
2 

13 
Семінар з виконанням практичних задач 

Ліцензування та стандартизація туристичної діяльності 
2 

14 
Семінар – запитань і відповідей 

Договір на туристичне обслуговування 
2 

Всього 28 

 



 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

А) вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 

екзамену (50 балів). 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

семінарськог

о/практичног

о заняття 

Аудиторна робот Позааудиторна робота 

С
у
м

а 
б
ал

ів
 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання/груповий 

проект 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  1  0,5 2,5 

Тема 2 1 1 1  0,5 3,5 

Тема 3  1   0,5 1,5 

Тема 4 1  1  0,5 2,5 

Тема 5  1   0,5 1,5 

Тема 6 1  1 5 0,5 7,5 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

4 3 4 5 3 19 

Змістовий модуль 2 

Тема 7  1 1  0,5 2,5 

Тема 8 1  1  0,5 2,5 

Тема 9  1 1  0,5 2,5 

Тема 10 1  1  0,5 2,5 

Тема 11  1 1  0,5 2,5 

Тема 12 1  1  0,5 2,5 

Тема 13  1 1  0,5 2,5 

Тема 14 1 1 1 10 0,5 13,5 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

4 5 8 10 4 31 

Усього годин 8 8 12 15 7 50 

 

 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

15 20 15 

 

 

 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

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 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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